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AEN DE 

DOORL. H. M. E. 
HOOGHVVYSE ENDE 
SEER VOORSIENIGHE HEF- 
REN: MYN HEEREN DE STATEN, GENERAEK 

der Vrye Vereenighde Neder-landtfche Provintien, 

Midifgaders: 

Den Hoogh-geboren, Doorluchtichtten Vorft MA VRITIO, by der gra: 
tien Gods Prince van Orangien, Grave van Naſſon, Carfenellebogen, Vyanden, 
Diest, Meurs, Lingen, Buyren Leerdam, &c, Marquis van der Veer ende ”Lifsin- 
ghen, Heere ende Baron van Breda , der Stadt Grave , ende de Landers 
van Cuyck , Dieff , Grimberghen, Herfbalì , Granedoncq , Arlay, Noferoy , 
St. Vijt, Daefburgh,Lecke,Polanen,Nierwaert, St. Martenf-dijck,&c. Erf -burg- 
grave van Antwerpen, heſangon. Gouverneur ende Capiteyn Generael van 
„Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt,Wrrecht,Vrieflandt,O-ver-yf]el, Groningen, ende 
de Ommelanden, &c. Ridder van de Konincklijcke Ordre der Zartter. 

Alsoöck aen de 

Edele, Groot-mogende,Hoogh-vvijfe, ende Erentfefte Heeren , mijn Heeren 
de Staten van Ghelderlandt,Hollande, Zeelandt, Werecht, Vrieſſandt, Overyſſel, Gtonin ghen- 

‘ende d'Ommelanden,Refpedtive van elcke Provintie, 

ME T ; 

Hare Ed. Mog. Ghecommitteerde Raden „ende de Heeren van Rekeninghen 

tsamen 

De Hoogh-achtbare,E-V Vijfe,ende Voorfienige Heeren, Mijne E. Heeten dä 

Ghecommiereerde Raden Admiraliteyten van de Vrye Geunieerde Provintien. 

Euds 

DeE. VV. ende feer Difcrete Heeren Burghermeefteren ende Megierders der 

Steden defer vaorfpoedighe Vrye Nederlanden, 

Vermogbende, ende Voorfienighe Heeren. 
Gheboren Doerl. Vorſt. 

VADEREN DES VADERLANDTS, 

ages Evvijledatons geleert is, dat onder den Perffen een oude ende 

aenſienlijcke V Vet ghevveeft Zy ‚devvelcke namentlijcken 

U U mede bracht : Dat men den Konmghen met ledige handen vies be- 

8 groeten en fonde + en hebbe ick niet derven voor u D. V. ende 

(5) E.H.M.verfchijnen,fonder mede yets vvarop het Altaer van, 

SEE uvve hoogh-beroemde ende verfcheydene vvi jCheyt , name- 

Ljck deſe mijne Werelt-Spieghelte brenghen : tvvelcke al hoe vyel her ten aen» 

fien van uvve verhevene ende achtbare Mog. een gheringh,nochta
ns ten aen⸗ 

fen des Ghevers een goet-jonftich,ende des Boecksden Valcke in't ghemasya 

‘nut-noodich Offer is. 
(a 3) VVaat 



Toe-eyghen-brief. 

WY Vantönder de voorbarichtte gaven, vvaer mede Godt het menfchelijck® 
geflachte verciert heeft, mach hy fich defe voornamelijck toe eygenen, name: 
lijck,dat God gevvilt heeft dat hem (den Men(ch)'tvervolgh det Hiftorien,van 
begin des vverelts af cot defen tijt toe,bekent (oude zijn. Voorvvaerfodanige 
kenniffe der Hiftorien is optecht, een licht dat de blinder verftanden verlicht, 
ende van des onkunds duyfterniffen bevryt ; dat in den menfche oordeel bacrt, 
de voorfichticheyt onder-ftut, ende de vvijfheyt voedt. Van alle vvelcke foe 
den menfche ontbloot vvare,hy alsin eenafgront van duyfterniffen dvvalen- 
de, fijns felfs eñ der Goddelijcker vvercken gantfch onbev vuft zijn foude. Hy 
en faloock de voorledene nietkonnen ghedencken,veel min door verghelijc- 
kinghe der voorgaender met de tegenvvoordige dinghen van de toekomende 
oordeelen konnen : maer (al als een dom beeft , dat de natuere flechts tot den 
buyek-dienft geneyght ende gehootich gemaeckt heeft, alleen de dinghen,die 
den buyck ende keele berreffen, beredenen ende beoordeelen konnen, 

De Hiftorie verghelijckt eener feer vvijdelijcken by de Schilderye : V Vant 
ghelijck die (ſegt hy) met doode vervven de truyricheyt, ende met levende de 
blydíchap voor-beeldt,even fo doet de Hiftorie mede. Defe kan de doorluchti- 
ge ende vrome daden alſo met over-fchoone,bly-geeftige, endeuytmuntende, 
vvederom de boofe eñ dat afgryfelijcke dermaten met onmenfchelijckeende 
tyran-eygene redenen af malen dat hetlefen felfsden menfchen de ghefchiede 
fake voor de oogen des herten af fchildert ende aen-vvijft ; ende doet hem ge- 
lijc alsde plaetfe,ja der eygene menfchen ftant,vvefen,gelaet,fuchten,dapper- 
heyt, eñ alles vvat tot beydẽ vereyfcht vvort,invvendich voor de oogen kom. 

Dit felfde fchijnt by den Romeynen in't gebruyck ghevveeft te zijn, doen na- 
meliick fommige Hooft-mannen hare daden vvillende den volcke ({odiege- 
fchiet vvaren) gemeyn makende felve op't Marckten ende in Tempelsaf ghe- 
beeldt,opgehangen hebben. Onder andere vinden vvy, dat M. Valerius Maxi- 
anus Meffaladen ftriidt, vvaer in hy den Carthaginenftrs ende Hieronem in Sicilia 
ontdaen hadde,in een gefchildert Tafereel aen den V Vandt Curie Hoffilice ge- 
hangen heeft. Als mede. dat L. Scipio een Tafereel van fin Afiatife overvvin- 
ningein’t Capitolio op gehangen heeft. Hemisgevolght ZL. Hoſtilius Mancinus, 
die eerft Cartbaginem berent hebbende,des Stadts gelegentheyt endeuyt-vallen 
af gemaelt,op de Marêt te Romen ten toon geftelt heeft,ende felfs daer by ſtaen- 
de,heeft hy die hetaen{iende Volck uyt-geleytende beduyt. VVat ſullen vvy 

mede feggen van den eyter Geptingo Severo,die van fyne Partift overvvinnin- 
genietalleen den Roomfchen Raedt met Brieven vervvitticht heeft,maerooc 
fyne Veldt-{lagen ende Triumphen haer in ghefchilderde Tafereelen toe-ghe- 
fonden, gelijck Herodianns aen-teyckent. Ende vvat hebben fy hier anders door 
te kennen vvillen geven,als dat de Schilderye eygentlijck een fromme Hiftorie 
vvas : Ende vvederom de Hiftorie in haer felven een levendighe Schilderye, 
nerghens in van elckanderen ver{chillende, als datdefe met vvoorden, ghene 
met vervven uyt ghebeeldt vvordt. 

V Vat nu het nut der felver aen-gaet, daer van feght dien vermaerden ende 
wvijdt-beroemden Roomfchen Redenaer , dat de felve des levens Meefterffë 
is. Voorvvaer een koftelijcke Peerle ! Ende vvat kan den menfchedoch hoo- 
ghers ofte vvaerders op aerden hebben,daa fodanighe een,‚die hem ’tleven foo 
ftiertende teugelt,dat hy daer door tot de hoogfte eere (’tvvelcaller deuuchden 
Doel-vvitis) geraken kan ? dat hy door eensanders val,gebreek,ofte mif-grij p 
leere de fodanighe Klippen myden,daer een dier ghelijcke uyt fpruyten foude ? 
V Vy konnen oock ons gemoet (al door de felvige Meefterffë) aen eens anders 

In Orat. dapperheyt veylichlijcken toetfen,fonder nochtans aen eer ofte roem de min- 
ed — fte fchip-breuck te lyden. Cicero ſegt: dat ſodanighe leeringen de jeuchde voeden, 
tn den ouderdom vervrenchden,voorfpoedighe faken vercieren, den ongeluckigen trooft 

ende tocvlucht geven vervrolijcken ’thuys,ende en verhinderen bnytens huys niet ja 
* ER wernachtens 



Toe-eyghen-bricf. 
veynachten veyſen, ende arbeyden met ons. VVant vvatisdoch Princelijcker oftẽ 
vvat betaemt eenen Vorft beter,dan dat hy van Landtfchappen, Rijcken, Vole 
keren, Steden, eũ verfcheyden Menfchen, de vvelcke hy oft beheerſcht, ofte tot 
vrient ofte tot vyant heeft,een over goede eũ volmaecte kenniffe hebbe? Oock 
van de voorledene tyden ende eeuvven,als mede der oude ghedenckv vaerdighe 
dingen? VVatisgevoechelijcker om Volckeren te bevoogden ? V Vatis om 
fich van publijcke faken te informeren, VVetten te maken, raedt te vraghen, 

ende voorts in alle ſo particuliere als publijcke faken,{o vvel tot des gemeynen 
Landts,als oorlogfche faken bequamer ende noodiger © V Vant niet te vveten 
vvat voer onfe gheboorte gheſchiedt is,of hoe’t in andere Landen ftaet ({eght 
Tullius ) is gheftadich een Kindtblyven. Endederhalven heeft dien Ægypti- 
fchen Priefter ten rechten Selonem ende andere Griecken Kinderen genoemt, 

‚ om datfe gheene gheheucheniſſe en hadden van eenige oudtheden,endein alle 
voor-gaende Ghefchiedeniflen onbevvutt ende onervaren vvaren. 

Enisdien Zweullus niet die Mithridatem in Ponto vervvan „ als hy eerft 
uyt Remen track , aller Krijghf-faken onbevvuft zijnde, ende ondertuffchen 
in fijn reyfe te vvaterendete lande den tijdt verfleten hebbende in vele Ghe- 
fchiedenis Boecken te door-le{en , eyndelijck in Aſiam komende , Imperator 
ghekoren ? Soodat Mithridates oock defen veel grooter Vorft, als hy oock 
ghefien ende ghelefen hadde, bekent heeft ghevveeft te zijn. ’sGhelijcks is 
voc Philopemen,een voortreffelijck Vorfte der Griecken door’t lefen der daden 
Alexandri, ende dappere navolginghe, tot foo grooten lof ghekomen , dat 
met hem (cheen des gantfchen Griecken-landtseere gheheelijcken neder ge- 
velttezijn. Hetlefen in Cyripedia ende andere Hiftorien, heeft Scipionem 
Africanum defghelijcksfeer gevordert. Heeft oock nietden Keyfer Alexan- 
der Severus in tvvijffelachtighe faken beraedtflaecht met de ervarenfte in Hi- 
torie faken ? overmits ( feyde hy) dat fodanige van de toe-komende oordee- 
len konnen,die de voorledene ghefchiedeniffen van buyten vviften. 

V Vatis doch anders de Hiftorie alseen voorbeeldt van alles vvat men ver- 
_ thandelt,na het vvelcke mé de aenftaende door de voorgaende gefchiedeniffen 

als naer een Richt-fnoeraf-meten kan? Ei vvie is doch fo bot van verftant, 
dat hy de fake met de uyt-komfte te ghelijck voor ooghen fiende , noch even 
vvel yets onvoorfichtelijck verrichten foudeì Iseen uyt-fprake aller faken, 
ende een vertoouder der uyt-komften des (elfs, op dat niet verricht en vverde 
dat niet de fin ende reden te voren door-fien en hebbe. 

Soo is dan eyndelijek de Hiftorie fodanich, alsde vvelcke in eenen Spieghel 
te fien geeft, eens anders leven, daden,ander volckeren Landen, Steden, ende 
des felfs gelegentheyden, vruchtbaerheyden ende onvruchtbaerheyden, hoog- 
te,groote,lengde,ende fyne grenen. 

Sodanigheeen Spieghel (dien ick met rechten de Werelt-Spieghel noeme ) is 
het dien vvy hier voor de voeten uvver D.V. ende E.H. M. op-offeren, als 
de vvelcke niet alleen te fien gheeft in af-ghemaelde Kaerten yeghelijcks 
Landts gheleghentheydr , maer daer beneven oock veler Koninghen , Prin- 
een ende Doorluchtigher Vorften Even-beeldt, vviens daden (foo veel de 
bequacmheyt des Boecks vereyfchte) daer in mede naecktelijck verhaelt vvor- 
den. Hier in is feer klaerlijck te Gen der Rijcken begin , op-komtft „ende 
val, hoe d'eene door des anders val verheerliickt, ende d'ander door defes op- 
komtte ten gronde ghevvorpen vvordt : alles bevvyfende de eenighe mogent- 
heyt Godes. Hoe Spangien vvoedet op de miftrooftighe Nederlanden , ende 
hoe de van den Heldt van Naffouw aen-gevaerdt,befchermt eñ verdedicht vvor- 
den. Hoeeyndeliiek na defes beklaghelijcke doot God eenen Spruyt her-voor 
brengt, die fich aen fyne vyanden ten vollen ghevvroken hebbende, de ſelve 
toteen ghevvenfchte rufte brenght, vvaer van Gode danck, de H. M. H. Sta. 
ten prijs, ende Mauritio de Naffou-lof zy in eeuvvicheyt. 

(a 4 Dit 

Plato in 
Timo: 

Lamprid, 
in Ale- 
xandro 
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Tot-tyghen.brief. ú 

Dit alles, ende vvat yeder fich meer door't lefen bevvaft maken (al, offeren, 
Yvy uvve Door!. V. ende E.H. M. M. uyt een ín-gheboren trouvve ghene- 
ghentheytop ‚meteen vafte fekerheyt in uvver aen-gheboren goedertierent- 
heyt, dat het felve oock met een goet vernoegen van uvve D. V. ende EM. M. 
sacn-ghenomen fal vvorden, ende meteenen voor des op-{praecks ende .nijdts 
Anghel onder uvver V.D. achtbare ende vermaerde vvijfheydts Vleughelen 
ſchuylen al. E 

VYenfchen derhalven ende bidden dienftlijck den grootften ende vvijſten 
‘Prince des Hemels,dat hy uvver E.H. M. Regieringhe hoe langher ‘hoe meer 
beghenadighen endedoor fyne ftercke Handt beftuyren vvil,ende uvve D. V. 
“met {ynen H. Gheeft alfoo aen-blafen vvil , dat alle doen ende laten ftrecken 
mach tot des Landts vvelvaren,der Borgeren heyl,der Vreeindelingen trooft, 
«ende onferaller Zielen (alicheydt. Amen. 

“We Haerlem deſen 1. December 10æ0- 

wir EH. M. ende D. F. 

sonderdarichfte Diender 

\ 
Mie. GOVERT vander EEMBD,, 

—— 



Den Vertaelder tot den Zere. 
er Engelien wp Menlſchen op Aerden ban den eeuwigen ende grootſten God 
qe geſchapen ende geftelt zijn alg in cen cupme ende wijde Schhou-fpel-plaecte/ 
Sk ende Dac op Driederlep wijfen ong Daer inne lekere ampten beſchaft zijn/alg 

vt noedtwen dich te bedienen. Eerltelijck / om daer in te sijn alg Toe ſienders / 
daer naer als Mede⸗ werckers / eñ ten laet{ten/ op Dat wp oock Oordeelaers 

ober alles weſen ſouden. Toe ſienders (fegahe ick) niet alleen van De Dingen die ong 
goor de ooghen loopen/maer oock ban De ſodanige Die onſe memoꝛrie begrijpt, ende Die 
De voorledene / oude ende verſletene Dinghen/als tegenwoordige / nieuwe ende verſſche 
af-beeldt/ende als in een Schilderpe Leo? de ooghen plant. Mede werckers in allen 
war De veranderlijckhent onderworpen is / ende onfen Nakomelingen bekennen doet 
Bat Wp Gun ende ſy ons in delen Deele ghelijck zijn. Voorts Oozdeelaers / om niet 
alleen onfer Doog-ouderen Daden, Ghebouſelen / manieren / vꝛoomhent / trou ende ons 
trou / vꝛeuchde ende moepte/ ende alles wat meer ban hun berricht is / te Aften met hee 
Wan ban een beraden goetduncken ende ghevoechelycke uytkomſte / maer meelt om 
Des grootſten ende beten handtwerck ende maccktel bp oute voorbarighe grootſheyt 
ende (chijn-kracht te ervaren ende te waegh · ſchalen. So is het oock (benunde Beter) 
meer alg reden ende ghevoechlijck Dat tap dan onfe ooghen des upterlijcken verſtants 
tot dien epnde ghebruncken / daerſe ong van God toe gheſtelt ende aen gehecht zijn / te 
beſchouwen namentlijck het gene dat ons boor De lele vertoont wort / twelcke voor⸗ 
namelijck zijn de Beſchrijvingen der Volckeren / die God door de gantſche Werelt gez 
zaent heekt / hare plaetſen / ende ſtercke DStroo-wig-hutten/hare vaſte (Doch ſtervende) 
Wetten / ende in ſomma hare groote ende Wonderbare veranderlickheden / op dat wy 
alſo leeren kennen met den Dichter Terentio, dat niets op aerden beſtendich en is / niets 
oock / otte ten Wordt met beurten verandert. Alle welcke inſichten (hoe wel aerds zijn 
nochtans grootelijcks tot onſen voordeel want wp Daer door ang leben alſo matigen 
leeren / dat het volkomen epnde Lan De verraſſchende doot niet te onpag over · rompelt 
en wordt. Bp hartighen ong teghen de ongupze Berbolghentheden onſer bpanden/ 
wel wetende datle niet lange dueren en konnen, Wy leeren onfe nedrige hutten kieſen 
boorde hoogh verhevene Palleyſen der Monarchen / die dochs met eenen windt (alg 
Bodes (vatte komt) even haeſt cer neder ghefmeten worden. BOp voorderen oock daer 
door ín ſodanige bewulthent aller wereltſche ende mentchelijcke ſaken / dat wp ons tes 
gen alle onfpaeden gewapent vinden / wanneer ons eenich ongheluck perſt / pijnigt / oft 
opde hielen volgt. Ende eyndelijck leeren wp ong leven alſoo aenrichten / Dat wp te⸗ 
ghen alte ſtorm windt / hoe ende unt welcken hoeck Die oock her voor geſtooten komt/ 
Boog redens kracht / onderſoeck / ende beſchouwinge Lan voorleden diñgen / ſtaen ende 
verwinnende moghen bljven. | 

Ick en Wail eben wel De ſodanige niet verachten / veel min beriſpen / die navolghende 
de Spreucke deg Ouden Dichters (ſegghende: 

Felices anime quibus hæc cognofcere primum, 
Inque domos fuperas (candere,cura fuit.) 

hare inwendige oogen gebruncken door het verheven ziel licht om Goddelijcke ende 
Demelfche laken te befpieden ende te door moſfelen / ghelijck alg of alle heyl / ſegen ende 
welvaren m aerdſche dinghen te balancieren beftont: Maer wil alleenlijck Get men: 
ſchelijcke met tnienſchelijcke / ende taerdtſche met het aerdtſche vergheijckende / de 
menſchen Door menſchen lacen leecen ende Gen wat de voorgaende gheweeſt zijnsende 
oock wat van hun hier naer worden ſal. Want nadien den beel-wetenden Cicero De 
Hiſtoꝛie des Levens Meefterffe naemt / (oo mach booꝛwaer De felve oock met vreden Daer 
toe wel ghebruyckt worden / als welcke lof-nacm haer onder bele pramerg fo engen is / 
als de Philoſophie den Eer · naem ban des Levens Leydf-vrouvve.Beljalven defe Tro⸗ 
phee-naem gheeft Cicero haer noch beel andere /alg namelijck: Dertyden getuyge, des 
vvaerheyts Licht,des gheheughenis leven, ende een Bodinne der Oudtheden Meicke na⸗ 
men haer voorwaer foo epgen toe behooren / als het vedelijche Dier den name Menſch. 
Hooꝛt nu eens wijders Thucididis ghetupchemde van De Hiſtorꝛie. Hp noeme haer te 

zijn 



Den Vertaelder tot den Lefer. 

zijn een eeuyvige Schát aller Leer-dadenende een uytgedruct beeldt des menſchelijcken le. 
vens,met alle tyden over een ftemmende,een yeder (eer nut,die oft de vvaerheydt der voor” 

ghefchiede dinghen Aen-mercken,ofte dier gelijcke ftucken, de vvelcke,nadien dat het men- 

fchelijcke faken zijn, fomvvylen even ghelijck of feer by ghelijek vveder keeren, te recht 
oordeelen vvillen. ke 

Doch en is de hiltorie des Borgherlijcken lebens alleen een Meellerlle / maer oock 
Bes Cheiltelijcken ende Gheeltelijcken levens / ofte Der ware kenniſſe Godes / ende bez 
grijpt de Fontepnen Lan onfe geheele Keligte. Want de gantiche Keere ban Sodt 
is in de Boecken Der Propheten ende Apoltelen Hiſtoriſcher wife ons over ghelebert. 
och wy en Gebben oock gheen Hiltorie ouder Dan den Bpbel / die een geſtadiger ende 
fekerder vervolgh ban jaren ende daden / tzedert Des Werelts ſcheppinghe aen / behou⸗ 
Ben hebbe. En wil Godt niet Bat wp weren welcke / waer / ende hoedanich dat altijdt 
De Kercke Cheilti gheweelſt 3m Goe Die verſamelt / beſchermt /ende ander Der Kicken 
verval altijdt behouden zp gheweelt? Ghewiſſelicken ja. Alle Dit ele kan u (bemin⸗ 
De Hefer) defe onfe hiſtorie aen-Wijten/ ende in een Tafcreelmet levendige ber wen af 
malen. Ghkundt hier en der Turcken begin ende opkomft/ der Daracenen inval 
in Paleftina Gare verjaginghe der Chriſtenen unt Syrien, Arabien, Armenia, ende waer 
Dan God fyne Kercke gheplant hadde / wederom hare Lerdelginge/ ende de herplan⸗ 
tinghe der Kercken in Paleftina, Syria, Arabia, &c. Daer nu wederom Ber Chriſtenen 
berdeijvinge upt alte de plaetfen/alg oock upt Gracia, Afia, Macedonia, Africa, ende mes 
nichte der koninckrijcken / daer beel bloepende Kerken gheweelt hadden : ende hoe 
fp daer na boosts in Europa,dan Bande Vandalen ende Gosthen ‚Dan ban de ober Zee 
ghekomene Mooren, nu van de verdreven Hunnen, ett. beſpronghen ende aen-ghetatt 

zin geworden. Ende epndelijck alg den Salamander midden m't vner eben wel ban ha⸗ 

ven Konmgh bewaert zy gheweelt. 2 1) 
Daer benevens hebt ghpeen onderfchepdelijcke Beſchrijvinge aller Kijcken / Volc⸗ 

keren ende Landen / hoe ende waer De ſelve gheleghen zijn/op welcke hooghte / wie ha⸗ 
te Ghebupzen / geenzen ende ſcheyd palen zijn / hare Steden / Dorpen / Kaſteelen ende 
Gehuchten/de hoedanichent in de Buchten deg Landts / Goudt / Silver / ett. Weder⸗ 
om hare voornaemſte Rwieren / Stroomen / Hookden / Bergen / ende fo vooꝛts alles wat 
ín de ſelbe aenmerckens waerdich zijn mach. 

Soo ghunu dan niet dooreen alte neul wijſe begheerlijckheyt in genòmen en zijt / 
oftemet den Keyſer Adriano alles wat ghjp leelt / ſoudet oock mede in fijn gedaente Wil- 
fen beſien foo kondt gup door het aenſchouwen deſes Spieghels volkomelijck des gant⸗ 
ſchen Aerdtbodems kundich wozden/ende blijben met alleen een Borger inu Dader: 
lant / maer oock eers inwoonder Des gantſchen Aerden kloots / beſchouwende wat hier 
ghebreeckt / ende daer overbloedich is / wat hier ſwack / ende Daer ſterrks: wederom 
wat hier vermoghent ende daer onmachtich is. Want op dat ons onnoodich ſoude 
zijn aldus te renfen / worden ong De Gheſchiedenis ende Werelt-boecken in De handt 
ghefteken ; ende konnen lander eenich perijckel/ oock thuns den Daerdt bewarende/ 
De ganiſche Werelt aldugom-repfen ende Dooz-Mnokfelen/ welck ons onder twijttel 
meer nuts alg hondert jaren reyſens toe beenabhen kan.· Ick wil eben wel gaerne bez 

lijden Die ſodanige geluchich te zijn/Die hee Co ghemackelijck ghebeuren mach alg het 
Adriano den Keyſer gebeurt ig: ende weet oock ſeer wel wart het is op Die twee ma⸗ 
nieren te onderfoecken/ende oock Boe vele het eene tandere tot het verſtandt / oordeel 
geheucheniſſe ende becmaeck toe brengt ende voorderlijck is. Nochtans behoort Get 
gene/om Dat hee waer weeght/oock min moepelijck ende ghevaerlijck is / boo? ghe⸗ 
Rele te Worden. HBL 

Fudien pemant upt luit tot nieuwichept/ om den Aerden-kloot te belichtighen / lich 
tot een Dunfent mijlfche reps ober ghevaerlijcke ende brielſchende Zeen/ verwachten: 

De ſtorm / zanden ende klippen/ begheben wilde! ende des ſelfs ghedaente ban Mijl tot 
Dijl/ban Stadt tot Stadt / van Landt tot Landt/Lan Kijck tot Kijck in lijn eyghen 
Buns befchepdelijcker fien mochte / en Conde Die niet wel geacht Worden met een dwaſe 
lut befeten tezijn + Befiet nu de Cofmagraphia, ofte V Verelt-befchrijvinghe, wat doet⸗ 
fe anders als ong op cen klepne Sphara ofte Kloor des Hemels Werelden te bedunden / 

, ende 



len, Den Vertaeider tot den Lefer, 

ende in korte Takereelkens den Aerden Kloot / ende aller Kijcken ghelegbhenthent / gez 
daente ende gheltalte te beſichtighen gheben? Deſghelijcks is onfe V Verelt-fpieghel, 
Die/ al hoe wel upterlijck klepn/ nochtang in Ach felven groot is / als begrijpende alle 
Landen / Kijcken ende Vorſtendommen: pegelijck Wijck heeft fijn epgen Kaerte ende 
nette afmalinghe boor hem ſtaen / ende Woet ghevolgt ban een kert begrijp Han’t Looze 
naemfte tgeen m dat Berhael begrepen ſtaet Wy hebben m't Kellen dee Lelie gevolgt 
De voornaemſte Cofmagraphiften. Be Koninckrijcken heben wp gegeven een Kegiſter 
aller harer Koningen/met een kort Doch nut) verhael haerder voornaeniſte daden, bu 
alle twelcke wp gevoegt hebben een ordentlijcke Jaer-aen-tepckeninge(twelckein de 
Franſche Coppe niet en kont) ban de jaren Chꝛilſti des Werelts/ ban hare regieringe / 
ende voorts het berbolgende getal der koningen. Inſgelijcx is gehandelt mee de Kepe 

n/{o bant Ooſterſche als Welterfche Kijck: ende Daer aen bolgende De tegenwoor⸗ 
Dich regierende Turcken. Maer van bet Perlſiſche Kijck / groothent / ende Der Konin: 
gen leven hebben wp een wijdtloopich verhael gelſtelt / vermidts de Groote veranderin⸗ 
gen die in het ſelve voor gevallen zijn : Br alle welcke den Leſer een feer goet eñ vole 
komen genoegen fcheppen kan. Der Volckeren zeden hebben wp naer het waertchijs 
nelijcktte af ghemaelt / ſa wel oude alg tegenwwoogdige. Even (o is oock gehandelt met 
peder Lants ſterckte / macht / hoedanichent ende rjckdom · Den Godf-Dientt der Hey⸗ 
denen hebben wp gelaten gelijck ong Die in de Franſche Coppe was geſtelt: Maer de 
tegenwoordige Keligien vele ende Beelderlen hebben wp met wat minder ſchimp ende 
lafteringsupt-ghedzuchkt ende te kennen gegeven / vermits den Aucheur de Kooinſche 
alte feer toe gedaen zijnde/ende Gare fabuleuſe miracnlen alte (eer verheffende, andere 
te leelijck hiet ende Daer af ſchilderende / ſoo wel met te bervloecken als te verketteren 
‘welcke wp goet · gunſtighe Leſer)niet upt eenige quade ofte eenzijdige mepninge gee 
Daen Gebben : maer om Geel cer door onfe ſoetheut eens peghelijcr dolinghen te fouten, 
Bevelende De untkomlte nebens het oordeel den grootften Autheur. Wu hebben daer 
aen ghevoeght een treftelijck verhael aller beginfelen/[o ban Geeltelijcke Religiem ais 
ban Rrijghſ ordens ende Kidderſchappen / met hare Blaloenen eñ Devijſen / feex vere 
makclijck voor De ouBtbept-liebende Leſers. k 

Epndelijck hebben wp hier achter aen geboegt cen Vegilter miet onder groote tijt⸗ 
Kofte ende acbepdt bp een gebzacht/veemits Die in de Franſche Coppe niet ghebonden 
en wiert / alle twelcke (goerguntige Kefer) tot meerder verlichtinge ban uwen arbept 
ghefchiet is / op dat ghy leden niet en Conde verhit in't telen) beel Bladeren moeten te 
kn — — — sel eer ghu ee u lelens booenemen komen 
oudet konnen/maet nu Le et pꝛincepaelſte in de fer 
— — rn abe vertteitindeh 3 —— 
In alle twelcke foo eenighe verſtellinge der Lantſchappen ende Kijcke ⸗ 

deringhe veler ontlinnighe bitterhenden bp ons — uwe — 
bidden ende ban herten af eyſſchen ons Dat ſelvighe niet te willen toc Dupden : maer 
met den Bril der kennilſe alles goetbertelijcken ober-lefende/ans‘t{elve ten belten aen 
rekenen ende af-nemen wilt. Twelcke / lo uwe €. belieft/ons echter Coo heel te beren⸗ 
Der maken (alom upt de Duplterhept ban andere Talen pets ín't licht van onie Boes 
Det (prake te trechen ende her · voor te beengen/tot uwen belten/ rot nut des Taelg-one 
kundighen/ende tot welvaren onfes lieben Daderlandeg. Bidde den Cenighen ende Hooghſten V. E. met ong allen in fijne beſcherminghe te wilien trecken 

Vaert wel, 



Elervalah der Tandtſchapp
en mde + 

Kijcken / alloo De ſelve tn Delen Boeke vervol 
ghens gheltelt zijn / ende op hare Folio te vitden zijn, | OR 

— 

| jk Fol. Fol. Poly 97 N Ederlanden, Die onder den | Florencen, ofte Tofcanen, zor | Brame ofte. Pegu, sor | 
%ertf-bertage behoort. r | Vrbyne, 297 | ’tijc Gan dE Grooiẽ Mogor.sog 

Nederlanden, die onder De @,13, ‚ Mantua, 209 ‚ Calicuth, 509 
RB, Staten der Geunieerde | Modena, 3o1 | Narfinga, 513 
Provintien behoozen. vn 26 | Elka, 304 | Den Sophy van Perffen, sig | Engelant of Groot Britarigien.g4 | Genua. 307 | Derbhael der Koningen van Perf- 

| Schotland. 67 | Ragoufi, 314 fen in’t Kozte. 5304 Xtlandt. 7Venetien. 319 | Ander kozt begrip Det Konin- | Vranckrijck. 2 ghen van Perffen. 551 Spangien,ende berbolgens alles! Zwitferlandts 336 | trijtke degTurcx in Europa.s$G 
Watonder hem heboart, 137 | Duytfchlande 346 tAijcke deg Turcx in Africa.619 
Loreynen ofte Lothringen, 210 | Hungarien, 401tRijcke des Turcx in Alia. 630 
Komanien , ofte Den ſtget Der | Polen. ‘410 | Aby(liné ofte Paep lans lant. 65 z 
kercke, dat 18 alleg wat den | Denemarckem 428 | Monomotapa, 660 Y 
| Paus Gan Komen beft. 214 | Zweden, 443 ‚ Congo, 662 
Dehepublijcke bã Genevé.28 1 | Mofcovien, 457 | Marrocco énde Féz. 667 | his Den Grooten Cham van Tarca- | Bitddeven ban Malta. __ 682 
Beſchrübinghe banltalien, | rien. 467, WDerhael der Gheeſtelücker 

beftaende in China. 478, Rrüghſ Ordens ende Wiid: } 
Savoyen. 283 | Tapone 497 Derfchappen. 704 

| 8 p ” — | sa  ! 

Ie in een korten tijdtde VVerelt vvildoor-loopen, 
En vveynich Teer-ghelt voor de gier'ghe V Vaerden heeft; 
Mach om gheringhe Munt my dinghen ende koopen, 

Ick ben de gheen die hem fulcks dubbel vvedergheeft. 

Mijn Naem is niet vergheefs de Werelt-Spieghel vvaerlijck, __ 
Ick toon oock vvat ick feggh', “tgheef rekenfchap mîjns daets 8 
V Vant yeder Menfch door-reyft in my de VVerelt klaerlijck, 
Al heeft hy vveynich Gouts,al voert hy vveynich ftaets. 

‘Kgheef yeder aen den Haerdt'tgheficht van alle Landen, 
Der Rijcken groote Kreyts,der Vorften Moghentheyt, 
Der V Vilderniffen ruymt’‚en onbevvoonde Stranden, 
Daer vaken charon felfs Neptuys om hulpe vleyt. 

VVie my tot Huyf-raedt koopt, dien ftel ick naeckt voor oogheh; 
Der Landen Lucht en Aerdt,Drooght' ende Vruchtbaerheyt, 
Der Volck'ren Zeden oock, haer Heer(lingh en Vermoghen, 
Met haren Rijckdom en heyl'ghe Godf-dienfticheyt. 

VVat ftaet ghy noch en fuft‚die voor het nare vvoelen 
Neptuni (chrickt en beeft,en tziddert voor't ghevveldt ? 
Door my ghy aen den Difch u Reyf-luftkondt verkoelen 5 
Dus koopt my, 'kgheef om niet,dat ander gheeft om Gheldt. 

Oef ningh heers. 



Staten, Ricksen, ende Voꝛrlten⸗ 
dommen Der Wereldt; 

Uertoont door de beſchrijvinghe der Zanden / zeden der 
Inwoonderen / Kijckdommen der Landfchappen/ Sterckten / 

Goubernementen/ Gods-dientt; ende De Princen / Die 
elcken Staet behrerſcht hebben. 

Midts-gaders: 

Den oorfprong van alle Gods-dienften, Ridderfchappen, ende 
Krijghs-oorden, fo Geettlick als Weerlick. 

Ende eerllelick / 

Beb a 
Van den Staedt der 

NEDERLANDEN, 
Die onder 't gebiedt des Aerds-Hertogen Albert 

van ——— behooren. 
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Kort Inhoudt: 

Sipeong Des Naems der Nederlanden. z. Date gelegenthepdt/ 
fchepd-palen/ om-gang/ ende grootte, 35. Be vermaerdſte Ki⸗ 
bieren der Pederlanden : haer oorfpeong endeloop. 4. Verdep⸗ 

linge der Nederlanden in 17. Pꝛopincien (ofte ———— ) ende ie veel 
teden 



Waerom 
de Heder⸗ 
landers 
meeſt in an⸗ 
dere Kijcken 
Vlamiogen 
ghenoemt 
worden. 

2 Van de Nederlanden , 
Steden ende Borpen ín peder Landſchap zn. s. Boe delelbe onder eenen 
Deer pereenight zijn gheworden / ende onder De beheerſchinghe des hups ban Spangien gekomen zijn. 5. De Landen tegenwoordigh onder den 
Aerds hertoge behoozende/ende cen Beſchrijbinge der (choontte ende vooz- 
naemlte Steden/beginnende ban Vlaenderen aen. 7. Beſcheijpinge van bet 
Lant ban Artoys,ende zijne bermaerdlie Sted. 8, Wan Cambrefis eñ zijne limiten. o. Van Henegouvven. 10. Dan Namen, 11. Wan Lutfemburgh. 
12, Ban Brabandt, 13. Mederlanden zijn bequaem om Beelen te wepden. 
14, Hederlandſche Zee haer ghemack ende ongemack. 15. Haer Botten: 
ende boopnemelijck van het Bog ban Ardenne, 16, Boedanigh der Neder⸗ landeren naturel zy/ ende Beminderen der lieve Deplepdg. 17. Bermacrde 
Schilderen in de Pcderlanden; Ende wie d'eerſte in geweellt / die gevonden 
heeft De verwen met olpe te bermenghen. 18. Boe veel het inkomen Deg Princen beloopt. 19. Ware ſterckten beltaende in Fortereſfen ende Solda- 
ten ín Barnifeen daer in liggende. 20. De korme des Gouvbernements der 
Peder-landen: bande 3. Raden des Peins) ende door welche Wetten dele 
Waden belendet worden: Dan de Commiſſariſen die Doo? de Pꝛovincien hez 
nen gefonden worden: ende De maniere omde Statente doen vergaderen. 
21Hoedanigh de Keligte det Neder 
22. AerdsBiſldommen ende Biſdom 

landen / ende geunieerde Provincien ig, 
men Det Neder landen. 23. Catalogus 

Der Heeren ende Sraben van Vlaenderen / haer regeringe ende doodt. 

A» U hoe-Wwel de faken van defen 
er Dtaet hier te boren (eer Vers 
> Wert ende ineen gebroddelt zijn 

gheweeſt / om de berfchepden 
Befitteren die defe Provincien 

pest geregeert hebbẽ / alg nu over eẽ 
deel / alg nu over De geheele Landen regierẽ⸗ 
de;fo hope ic nochtans het alles klaertijchen 
ende Dupdelicken(tot berlichtinge et wegh⸗ 
nemiige aller fwarighepbden) te befchzijven. 
Wát na dat wp verhaelt ſullẽ hebben int gez 
merael zijne limitenende contrepen/ hoe het 
elbe in febenthien Provincien verdepit is: 
oe ende Door Wien defe Landen onder eer 

nen Deere vereenight zijn: wanneer ende hoe 
de ſelve aen het Bups Lan Spangien ghekoz 
men zün; falick voorts comentot Het parz 
ticulariferen ban alle/ tgene tegenwoozdigh 
ander Het gebiet deg Ser <, Aerds-Dertoghs 
Alberti van Ooftenrijck, ende zijner Bupf- 
vꝛouwe de Illuſtre Pzincefje Iabelle Clare 
Eugenie (Suffer des tegenwoordigen Cor 
nings van Spangien Philippilll,) behoort. 
Fu het andere deel fullen Wp mede het fel 
ve Doen bande geunteerde Provincien / ende 
bant gene fp befitten. Ende bp fa verre ick in 
defen Deele den aldercurieuften niet en ver⸗ 
noege/ten minſten fal ick hun de fwaerte dee 
Wercks boor oogen connen fiellen/ als me: 
de de moepte die ick (om hun te boldoen) gez 
nomen hebbe / voort· brengende / tgene ick ten 
meeſten deele / in de Wanden ſelver zinde/ 
gheſien hebbe / ofte tgene ick ban anderen/ 
doot hun verhael / hebbe comen vernemen. 

Neder-duytflandt is aldus ghenaemt/om 
Dat de feden/ fprake/ ende Wetten sijner An- 
Woonderen met veel en berfchillen van de 
andere Duptfen: den naem Lan Neder ig 
hem ghegeven / overmids dat defe contrepe 
nader aen de Zee gheleghen is / als Hoogh- 
duytflandt {es oock om dat zijne niet Hoogh 
noch berabachtigh / maer black ende laeqh 
zijn. Det Woet door geheel Europa meeft met 
eenen name Vlaenderen genaemt / nemende 
alfa cen gedeelte des felfs/ boor het geheele; 
of door de macht ende Heerlijchhepbt des 
ſelfs ten aenfien der anderer Handen; of 

ban wegen hare groote traffijcken ende feer 
oude Marckten tot Brugehe, alwaer de 
Koop· lieden van alle canten pleghen aen te 
romen; ofte om dieſwille dat dit Lantíchag 
naerder gheleghen zijnde aen Vranckrijck, 
Spangien, Italien , ende Enghelandt, zijnen 
naem Vroeger bekent fp geWweeft dan Lan de 
andere Landen. 
De Nederlanden hebben tot hare grenfen 

ten oorden de Oreaenfche Zee/ ten Zuy⸗ 
Den Loreynen, ten Ooften den Rijn ende de 
Mafe, ende ten Weften noch een deel ban de 
zee/ ende Van Picardyen. Dit geheele Landt 
beeft in zjnen omgang (gelijck Guichardijn 
Wil) ontrent rooo, Ftaliaenfche mijlen / ofte 
340, Vlaemſche mplen; begrijpende 7! graz 
den in de lengde: namelijt / bam de 22!-graet/ 
tot de zo. Doch inde bzeedde begrijpt het 
s-graden/ namelijck ban de 485, graden tot 
De sz: toe. Wt welcke oorſaecke Reder: 
landt gelegenis tuſſchen het midden bande 
febende climaet/ ende het begin des neghen⸗ 
den; ende in deſe fpatie is het berfchtl der 
grootſten Somerfchen daghs Lan 2 uren. 
Want nt midden des febendé climaets/ ie dé 
groot{ten dagh ban 16.uren ; ende int begin 
des vegenden/ is hp ban 163, uren. @nde dit 
gantſt he Landt begrijpt alle de paralellen, 
die tuſſchen de fefthiende ende eenen-tWins 
tighſte beffoten zijn. 
„De voornaemſte Bebieren van defe Pro⸗ 

vincien zijn / den Rijn, Mafe, Schelde, ende 
Ems: de clepne sijn de Motel ,Aa, Sambre, De- 

II. 

TIE 

Befchzijs le,Demere, Ruer, Berkel, Niers, Scarpe,Den- bingbe ber 
dre,Haync, enbe andere meer. De graotfre boomacmz / * ſter loopen ban alle deſe ie den Rhijn, bande welcke w De liibieten. Wwijtloopiger ſpreken fullen/ ín de Befchri- 
binghe ban Duytflandt. De Mafe comt ban} tanden. 
den Bergh Vaugem af/ niet Berre ban be 
beginfelen ban de Seine ende Marne, ende lo⸗ 
vende oostwaerts aen/ vliedt voorby 8. 
Thibaut, alwaerfe begint fchip-dragende te 
Worden. Van daer looptſe daar Verdun na 
Mofon ende Maiferie. Weerende Baer weder⸗ 
am Nooꝛtwaers / looptfe door Charlemont, 
Bouines,Dinant, erde Namen; opſwelgende 
aldaer de Sambre, looptfe naStochem, R ee 

ì 5 MORE 
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Ban de 
Schelde, 

onder ‘tgebiedtdes Aerds-Hertoghs Alberti. : 
monde ende Venlo; alwaer fp hun ten Wes 
ſten keerende / bebloept de Dteden Kuyck, 
Grave,Ravefteyn, ende Megen , nemende on” 
treat het Dorp Heerweerde ín den Rhijn; enz 
de ghevende hem oock ban zijne Wateren / 
bermengt fp haer met de Wael, ende terſtont 
fchepden hun defe Rivieren Van elckande⸗ 
ren/bewarenbde elck sijnen name / ende Lloeps 
eunetck bpfonder na Lovefteyn, alwaer zijt 
Eplandt van Bommel beflupten; ende ver⸗ 
gaderen hun daer na Wederom / berliefende 
Dan haren name / Worden de Merou qe 
noemt: ende paffeerende in defer voeghen 
voorby Workum eude Gorkum, wordẽ fp bp 
Dordrecht feer aroot/ alwaer fp gemaeckt 
hebbende het Eplandt ban Yfelmonde, ver⸗ 
crijght de Maſe wederom zijnen epgeu nas 

_ Me/ ende Die behoudende, na dat fp gheloo⸗ 
pen heeft vaorbp Rotterdam ende Vlaerdin- 
ghen; valt fp boor deit Briel in de Zee met 
ſulcke ſnelligheydt / dat fp noch een groote 
fpacp daer in Bloepende/ haer Loorgaende 
foerighept des Waters behoudt. De Schelde 
tomt upt Vermandois, dicht bp de Abdpe 
ban S.Martin, daer na ſoetelijck bloepende 
tuffchen Chafteler ende Beaurevoir, loopt fp 
Boor Camerick Genen. Koopende door He 
negouwen, bebochtight fp de Stadt Valen- 
cijn, ende Schipdzagende geworden zijnde 
ha datfe de Hayne opgenomen heeft/ vᷣloeyt⸗ 
fedooz Condé; daer na vergroot door de 
Scarpe, vliedtſe daor S- Amand; ende van 
Daer ten Noordewaert Keerende/ looptfe 
ban Doornick na Audenaerde ende Gent, als 
Waer fp ontfangt de Lis ende Leye, met eenis 
ge andere Wateren. Dan daer looptfe krom: 
mende na Denremonde, alwaer fp opnemen: 
De de Dendre, looptſe na Rupelmonde,ende 
ontfaugt aldaer de Rupel, ende een wepuigh 
Daer naer de Dele: zijnde nut dus groot ende 
beet /befpoelt fp de mupzen ban Antwerpen, 
ende maeckt aldaer een goede ende verſeec⸗ 
kerde haven boor de Schepen: Wloepende 
Wat baorder/ ende ſich in twee armen ver⸗ 
deylende / fchepdtfe Brabandrende Vlaende- 
ren Han Zeelandt af / ende wort aldaer de 
Hondt genaemt: bau daer neemtfe ten Wez 
fier haren kours na de Zee door Zuydtbe- 
verlandt ende Walcherlandt ; latende aen de 
flinckerhandt de palen ban Brabandt, bol 
hardende sinen loop/ ende behoudende zijn 
oudt Canael/ ontlaft hem in de Oteaenfe 
Zee/ Hoor De Rivieren beg Eplandts ban 
Schouwen. Defe Keviere bloept open af/ 
elijck de Zee doet/ tot Gent toe/ twelcke is 
rekenende De tromten ende omloopen) 
meer alg 30. mylen verre. Wat nu de andere 
Ribieren aengaet / bie mogen de curieufe bp 
be Geographen lefen/ nadien Wp ong alree⸗ 

| 
| 

en 

de beelte lang op defe twee ghearrefteert 
hebben: ende ons voornemen niet en is eeu 
lange befchzijbinge over hoop te halen, Wp 
tomen Dan tot be Proomeien int bpfonder. 

Nederlandt begrijpt 17. Deodincien/ nas 
melijck bier Vertoghdonumen/ Brabandt, 
Limburgh,Lutfemburgh, ende Geldèrlandt: 
acht Graeffchappen , Hollandt, Zeelandt, 
Vlaenderen, Artoys, Henegouwen, Namen, 
Zutphen , ende ’t Marquifaetfchap des H. 
Rijcks: vijf Heerlickheden / als Mechelen, 
Vtrecht, Vriefland, Overyffel, ende Groenin- 
gen. Defe warden 17. Provincien genaemt/ 
om datmen 17.titelen DE Princen võoormaels 
gegeven heeft, Waer af oock geen andere re⸗ 
den als defe/ al hoe Wel fchoon in Nederland 
meer Provincien gelegen zijn. Aude Genes 
rale Dergaderimghen en Worden niet alle de 
Panden beroepen/ noch en geben niet alle 
hare ftemmen/ oock eu contribuerenfp niet 
volgens defe ordre in de generale impoſten: 
Want het FParquifaetfchap des B. kicks 
ban Antwerpen,en wordt onder Den Peavine 
tien niet gherekent; het Hertogdom Lan 
Limborgh,met Valckenburgh, ende Dalem, 
refforteren onder Brabandt ; Doornick ende 
Tournefis, met Rijſſel, Douay ende Orchies, 
en worden gemeenlick ouder den ſeventhien 
reien niet gerekent / nochtang contri⸗ 
ueren fp bepde/ elck gelijck een Provincie; 

ghelijck mede doen Valencijn ende Drente. 
Ontrent den Tare 1550. ten tijde deg Kepſers 
Caroli V. accozdeerden defe Neder· landen 
aen den Kepfer/ volgens zijnen eys / de ſom⸗ 
me van zoo, dupſent guldens ter maendt; 
van deſe ſchattinge en betaelden Limburgh, 
Lutſemburgh, Gelderlandt ende Groeningen 
niet / omdat het Frontier · Landen waren / 
ende ſeer ten achteren eñ verarmt gewordẽ 
fo datter niet meer als deſe 13, contribueren⸗ 
de Waren/fo Provintien / als Steden; names 
lick/ Braband, Vlaenderen, Artoys,Henegou- 
wen, Hollandt, Zeelandt, Vrieflandt , Zut- 
hen, Namen, Over-Yffel , Vrrecht, Vries- 
andt, ende, Mechelen. Doch gelooft mens 
dat de andere even Wel upt de generale Ver⸗ 
gabermaben (als bie Ballen) niet gheſſoten 

orden 
In deſe Nederlanden heeft men getelt o⸗ 

ber de zoo, bemupꝛde Steden / ende notk wel 
150. Vlecken / hebbende Stadts Juriſdictie 
ende Pribilegien / ende meer als 600. Baza 

n: boch gedupzende defe laetfte lange Mors - 
ogen/ zijn fp feer vermindert / ende omghes 
worpen. Dock om den curieufen Hefer te 
vernoegen / fullen Wp hier een generale tel: 
linge ftellen/ door Get welcke hp fal kannen 
fien hoe veel Steven ende Dorpen in peder 
Provincie zijn. 

Hoe veel Steden ende Dorpen in yeder Provincie 

defer Nederlanden zijn. 

In de bier 

Hertoghdommen, Steden. Dorpen. 

Brabandt; 26, 700. 

Lutfemburgh, 23. 1169. 

Limburgh, 5. 123. 

Gelderlandrt, 24. 300. 
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Li 

Belgica, is 
fo beel als 
ftrijdtbaer 
te ſeggen / eñ 
alſo tan Gal. 
lia Belgica, 
bet ſtrijtbare 
Gaulen ghe⸗ 
hoemt wor⸗ 

‚ben: Want 
Gaulen bp 
hun in drie 
deelen ber⸗ 
denlt was/ 
namelijck ín 
Belgica Cel 
tica, ende A- 
quitania: ale 
ùus ban lu- 
ho Cæ ſare 
beſchrehen 
ende afghe⸗ 
beplt. 

Van de Nederlanden, 
Fn de acht 

Graef{chappen. Steden. Dorpen. 
Hollandt. 23e 400. 
Zeelandt. 10. IO1. 
Vlaenderen. — 1178. 
Artoys. 12. 754. 
Henegouvven. 24. 950. 
Namen. 4. 184. 
Zutphen. 1. o. 
tMarquiſaetſchap. 1. o. 

In de vjE 

Heerlickheyden. Steden. Dorpen 
Verecht. — 70. 
Frieflandt. II, 345. 
Over-Yflel, Ir. 101. 
Groeningen. 1. 145. 
Mechelen. L 9. 
Door de geboozte onfes Heeren leu Chrí- { De getroutſte ende dapperſte volcken vande fli, begrepen de Bomepnen/ gelijck oock lu- 

hus Gæſat doet / defe Ear onder Galliam 
Belgicam, alfo genaemt om dat de, iwoon⸗ 
beren hooghhertigh ende (tout-Waren/ uiet 
orende Verd2agen/ datmen hun hare vry⸗ 
heydt ontnam, beel ain hare Wetten ende 
Pervilegien. Zucx dat defer Wanden u⸗ 
Woanderen de cloechfte ende dapperfie 
Volckeren ban het gaatfche Gaulen Waren, 
Ep hadden Poenmaels berfchepden namen / 
als Germani, Batavi, Frifi,Aduatici,Menapij, 
Atrebari,Nervij,Morini,8c, de welche hup: 
denſdaeghs genoemt worden / Duytfen, Hole 
länderen,Friefen, Antwer enaren,Gelderfen, 
Atrechtfe, Doornickfe, Vlamingen, &c. 
Det Landt in Provintien berdeplt zünde / 
ehben ſy wel eenige Heeren als Souberai⸗ 
evertregen / doch op (eecfiere conditien/ al. 

tudt wel acht nemende dat fp niet te mach⸗ 
tigh en wierden / upt breefe dat fp touderge⸗ 
bracht mochten Worden: ende derhalven bez 
miuden fp hun alleenlijck daerom fo laughe 
bienoth jang Waren. Defe Peobincien als 
dus in vrede levende met hare Heeren/ ende 
ſich onderlingbe verbin dende bp tijden van 
noodt / hebbeñ meuighmalen groote wapen: 
Daden berricht/ fa tegen de Aomepren/ alg 
teghen andere Holckeren / oock teghens de 

urcken ende Sarazijnen / ghelück ſultx 
blijckt aen het gere fp gedaen hebben onder 
het belepdt Godefridi Bullonij, ende andere 
Coninghen ban lerufilem: alg mede onder 
Balduinum Gꝛabe ban Vlaenderen, Die het 
Lice tan Conftantinopolen qhewan/ ende 
beel andere diergelijcke aenflagen/ Waer af 
hare Hiſtorien ende Cronticken bol zijn/fuler 
Dat die Lolcheren altijdt feer geacht ende gez 
breef? zjn gheworden. Ant corte/ hetis een 

volck Waer af Dien bermaerden Gefthiede: 
nis· ſchrijver Cornelius Tacitus albus fpreect 
als volght: De Gaulen contribueerden voor 
hare vryheydt, de Duvtfen voor haren buyt, 
maer de Batavieren voor den lof ende eere. 
Ziet daer oock de reden Wacrom dat oock 
be Boamnfche Kepferen hun tot hare lijf: 
Wachten bercozen/ alg houdende haer: voor 

Werelt. Bock fonrmigbe onder haer/ ende 
boozremelgck de Batavieren ende Vriefen 
gn verclaert geweeft te zijn Vrienden ende 
ndi-ghenooten des Roomfchen volcx.%le 

dus getupgbter Tacitus af. 
Hsewel uu alle defe Hederlanden ende 

Provincien hier te voren onder berfchepden 
Souverainitepten ende Princen gheweeft 
zn / fo iſt nochtans dat fp ten laetften onder 
ier Hertogen van Bourgondien ghebzacht 

zön. Daer naer onder de Herds-Beereghen 
auOoftenrijck, erde eyndelijck onder eenen 

Peer aleen/namelijck onder Carolo V. ende 
zijnen foon Philippo den Coning van Span- 
gien, Bet fa! goedt sijn alhier te berhalen int 
Cate/Doe/ Wa meer/ ende in Welcker boegen 
fp o der defe laerfte gebracht zin gheweeſt; 
Op Dat ſulcx tot een eer wighe ghedachtems 
blijve, bat namelijck de Spangiaerden wel 
gerecht zijn tot het Goubernement der Pez 
De: las.den / niet om Diete gouberneren als 
hare epgere Onderdanen (dat ie te fegghens 
bolgens hunepgere Dpaenfche Wetten enz 
de Liechten)maer als een byp bolck/ die haer 
engen Wetten ende Gechten bolghen willen 
ende moeten, 
„Lodovicus van Maleftroit baring baders Tverval 

zijde Grave ban Vlaenderen, Nevers, Betcl, Der Reber⸗ 
Salincs, Antwerpen, ende Mechelen ; ende landen ons 
ban zijns Moeders zijde; Grave van Bour- * oen hs gondien ende Artois, haddeeen Dochter gez [PE 
naemt Marguerita, de Welcke hp gehadt hade taetften onz 
de ban zijn Huyſprouwe Margueritam, een der eenen 
Dachter loannis IL Pertoge ban Brabant: alleen. 
befe Dochter troude binnen be Stadt Genr, 
in Ben jare 1369. Philippum Valefium, toege 
vaemt den Stouten, boen Bertoghe ban 
Bourgondien 3tjnde / ende een Fongften ſo⸗ 
ne Toannis beg Conings ban Vranckrijck. 
Dau defe wiert ghebozen lan onvertfaeght, 
Grave ban Vlaenderen, Bourgondien, Ar- 
toys, &c. Defen loannes Valefius troude ín 
den Pare 1415. Margueritam een Dochter 
des Graben ban Henegouwen , Holland: , 
Zeelandt, ende Vrieflandt: ende Wiett bere 
mooꝛt te Montereau ín Vranckrijck, int jaer 

1419, den 

—ñn —— 
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onder t gebiedt des Aerds-Hertóghs Alber. 
1419, den 19. Zeptembzis/ out zijnde 48. ja⸗ 
ren/ hebbende gevegeert 15. Jaren: het wele⸗ 
ke ghefcijiede ſo menfeght) dao? genſtou⸗ 

_ Winghe des Dauphins. Zijnen eentgen foon 
Philippus Bonus juecedeerde in zijne plaetfe/ 
oudt sijde 23 Jaren/ ende Wefende Hertoghe 
van Bourgondien, Grave van Vlaenderen, 
Artoys, Palts-Graef ende Marck- graef 
des H. Bijer/ ende Deere ban Salines ende 
Mechelen. Fn den jare 1429. is deſe Philip- 
pus noch gheſuctedeert doo? de doot des 
Graven Didericks Van Namen ‚in het gefep: 
de Graeffchap van Namen, hebbende het 
Han te boren gezocht: ende door de door Phi- 
lippi Bertage van Braband, Die ſonder kine 
deren ftacf/ vercreegh hp in den jare 1430. de 
Hertoghdommen ban Lothringen, Brabant, 
ende Lumburgh , ende Hoor de doot lacobz 
Gravinue ban Hollande, &c. zijne Nichte/ 
erfde jp de Graeffchappen Lan Henegou- 
wen , Hollandt, Zeelandt ende Vriellandt. 
Enden jare 1443, gaf hem zijn JBoepe het 
Dertoghdom Lan Lucfenburgh, eerft als 
DStherm-Deer/ daer na als epgen Deer. Bp 
Was de eerfte upt den hupfe van Bourgon- 
gien, die de ordre des Gulden Vlies binnen 
Brugge inftelde/ doen Hp lfabellam ban Por- 
tugael fraude ín den Tare 1450, Is te Bꝛug⸗ 
ge geftorbenin den jare 1467. out zijnde 72, 
Jaren/ende geregeert hebbende 48. jaren. In 
alle site Landen liet hp tot Erfgenaem ʒij⸗ 
neneenigen fane/ genoemt Karolus Valcfius, 
ofte den ftrijdebaren, den welcken ín het 

oubernement der Lander zijnen Dader 
——————— oudt zijnde 34. jaren, Hy 
ocht banden Gꝛave Arnoldo van Egriont, 

het hertoghdom Lan Gelder, met het Graef: 
fchap ban Zutphen, ende dít alles behalven 
een jaerlijtx penfioen voor de ſomme 92000, 
gone troonen/ endé ftervende beveftighde 
bp de voorſß. verroopinghe bp Teftament/ 

nde alfa den Hertoghe Karolum zijnen 
taem / ende ontervende zijnen fone 

Adolphum , om dat hy teghens hein ghere⸗ 
Karolus Va- belleert hadde. Defen Vertoge nam de poſ⸗ 

lefius tracht feffie in het Gertoghdom Lan Gelder in den 
ban alle De Gare 1473. Dpfacht ban alle de Peder-lanz 
Denveen Los Den een Contnelirijck te maken/ belaovende 
níngrijck te tat dien epnde sijn eenighe Dochter in Hour 

Van wien/ 
eñ wanneer 
be ordre Des 
guldẽ Dlies 
ingeſtelt is. 

maken: welück te ghebenaen den ſone des Keyſers 
Frederici HIL. eude foude het ghenoemt heb⸗ 
ben't Coninckrijck van Borgondien , ober⸗ 

per, Hides Dat Borgondien ban te vazen een Cor 
geef 0 ninchrijck geweeft hadbe. Maer overmidtg 

dat veder Provincie Souvereyn was / ende 
zijnepgen Privilegien hadde, oock byſonde⸗ 
re Bechten ende incamften / ja berfchepden 
maten ende ghewichten/ ende nont hare 
Princen eenighe andere macht hadden wit: 
fen/dau bepaelt/ en heeft hp niet gecomen 
tot zijn voornemen gheraken/ ende is ’tfelve 
alfoo achter ghebleven. Defen dapperen 
Erijghs-Belt is vermoort Loar Nancy, int 
Jaer 1477.dens. Januarij / verraden zijnde 
Door eenen Italiaenſen Grave / ghenaemt 
Campebaffo;, de weltke ín zijnen dienſt was / 
ende dit gefchiebe baar aendringinge Ludo- 
vici XL. Konings Han Vranckrijck, ende 
aocder Switferen ende aLorepnoiten/ na dat 
hy drie Bataillien hun afghewonnen hadde, 
Op was 44, jaren oudt/ ende liet een eenighe 
achtien-jariahe Dochter achter/ ghenaemt 
Maria de Valois, de welcke ín den Hare 1477. 
den 18. Auguſti / Maximilianum van Oo- 

ftenrijck, die op den Coning Van Vranckrijc 
alleg weder nam Wat hp ban zĳn Hupſ⸗ 

5 
bouwe genomen hadde. Defen Brave herz 
| De ordre Des Wulden Dies / die doen 
eer in Verachtinghe gecomen was: Fn dein 
Zare 1475, hadden {np twee kinderen bp mals 
caudereun/een ſone Pilippus , ende een Doch⸗ 
tec Margarita genoemt. Maria van Bourgon- 
gien in het vijfde jaer haers Douweler, ie 
op de jacht rijdende/ van haer Paert gebal⸗ 
len / ende Daer af gheſtorven. Maximilianus 
Gouverneerde deſe Landen eer Wijte tjdts/ 
overmits de onder-jarighepdt zyns ſoons / 
doch niet ter goeder trouwen/Want Io ſoch⸗ 
te de Landen allenthalven te verdremen/enz 
de te fchepden/ Hollandt, Zeelandt, Hene- 
gouwen, ende Frieflandt ban malcanderen, 
om de felbe zijnen Wader den Keyſer Fride- 
rico te geben / doende meer andere dingen tot 
prejuditie des Wants. Fu denjare 1492. ig 
zijnen fone Philippus daor alte de Nederlan- 
den voor eenen Prince erkent/ ende als Erf- 
Heere der ſelver beveftight: Fut jaer 1496. 
beeft hp binnen Lier in Brabandt getrouwt 
Pꝛouwe loannam Lan Spangien, ſoo dat de 
Nederlanden nu doo? langhept bau tijden enz 
de Verfchepden Bouwelijcken aen een ghe⸗ 
hecht geweeft zijnde / mieyndelijck doo: dit 
Douwelijck aen het Huys Ban Spangien gez 
raeckt f&: Waer door fp oock ineen langduez 
righen ende niet min bloedigen inlandtſchen 
oorlogh geraeckt sijn/ tot groot nadeel defer 
fa bloepende Nederlanden, Aldis Hebben 
defe 17 Provincien onder’t gebiedt des Co⸗ 
nings ban Spangien geweeft tuffchen de Go, 
einde 7o, jaren. 

Doe de felve nu onder het goauvernement 
deg Aerdts-Bertoghs Albert: van Ooften- 
rijck bp Brieben ban Donatie ende Houwe⸗ 
ekfehe gifte/gevaeckt zijn / ig een peder gez 
noech bekent / ende om dat het verhael Lan 
dien den Lefer te lang/ ende wepuigh of niet 
t'onſer materie is dienende / fullen wp defe 
reden hier mede laten beruften/ ende den 
leefgierigen Lefer tot Emanuelem van Mete- 
ren wüſen / die de ghelegentheyden ende ver⸗ 
halen (tot defer materie dienſtigh) int lange 
ende heerlijck befchzeven heeft. Wp comeu 
tot de Lands-befcheibinge felber/ende hare 
gelegenthepden int particulier. 
Ruis van noode dat Wp particulierlijck 

befichtigen de Landen/ die den Aerdts her⸗ 
toge Albertus, onder sijn ghebiedt ende hes 
fittinghe heeft; de welcke zijn Brabandr, 
mburgh, Lutfenburgh „Vlaenderen, Ar- 

tois, Henegouwen, Namen , Mechelen , eff 
een gedeelte des Kants banGelder, met de 
Heerlijckhept ban Lingen, uptgefondert eez 
nige gedeelten ban Brabandt ende Vlaende- 
ren, Diede Staten der Vereenighde Pro⸗ 
vincien door haren Prins Mauritio van O- 
rangien onder hun gebracht hebben. 
—— Se eeft — tot limiten aen 

Zupdtsijde Artoys met Henegouwen , ens p 
de een deel Lan Picardyen: ten often Hene- —— 
—— ende Brabandt; ten Noorden Bra- Viacaderen. 
andr ende de Hondt, ofte deit mondt Lan ' 

de Schelde, die Vlaenderen Han Zeelandt 
fchepdt; ende ten Weſten de Nederlandtſche 
Zee : Zijn lengde íe z. dagh reyſens / names 
lijck Ban het Scheldt af Boor Antwerpen tot 
Foffe-neuf toe is zo.mijlen:ende zijne bzeedde 
is zo.mijlen. Gn Vlaenderen zijn zo, bemuerz 
de Dteden/ als Gent, Brugghe, Yperen, 
Rijſſel. Pena, ‚ Doornick, Kortrijck, Au- 
denaerde, Aelft, Hulft, Dermondt, Bier- 
vliet, Nieupoort, Sluys, Duynkercke , Gre- 
velinghe, Burburgh,Damme, Dixmuyden, 

A ij Vuerne, 

VL 



8 af 
6 _ Vande Nederlanden, 
Vuerne, Ardenburgh, Ninove, Berghen, 
Geerf berghen, Kaffel, Deynfe , Orchies, 
Lanoy, Axcle, ende Ooftende, Behalven 
deſe zünder noch; Lepdonunen die Loor de 
Dteden/ noch ín Privilegien / noch in coſte⸗ 
(riche timmeragieu/ niets en Wijchen. Daer 
zijn in ale 1154. Dorpen/ ſultx dat/ doen de 
Dpaugtaerden met den overleden Coninck 
Philippo U: in dit Landt quamen / oordeel 
den / Dat Vlaenderen niet dan een gheheele 
Dtadt en Was. Doch geduerende deſe lang: 
duerighe oosloghen/ is dit Landt voorne 
metijch boven andere ahekrenckt/ fa aen in⸗ 
Woonderen/ als aen ſchoone gheboutwfelen/ 
hebbende bele geleden: meest alle de Steden 
sijn berooft/ gewonnen / ende ghefchat/ bez | 
halven Grevelinghen, ende eeniqhe andere 

blecken tot Dteen hopen gemaeckt. 

Sin JPEN bide — el an orden Misse vAn 
” gf 1, / ** Ed Guduleotg én van Anmuca Comandor van Dal de Jennas, 

Dränder Ördon zan Cilatruva Jlof.m — Si Ps 

gebe hee r des Nerts, Dert des Coninca oan Sas nen „jy er Flfnaëfter A 

‚N. de Clerk Ex eetoche Chpitgyn wan luch 
7 

Den Aerds Hertogh befit geheel Vlaende- 
ren, behalven de Steden Sluys, Axele, Ter- 
neufe, t Cplandt van Kadfant/ Biervliet / 
Ardenburgh / met nocheenige andere ſterttẽ. 
De eerſte Stadt is Gent, vier mijlen ban 

de Zee aheleghen/ ende Wort met bier Lier 
bieren befpoelt/ met de Schelde, Leye, Lie- 
ve ende Moere, Dan Antwerpen, Bruffel, 
Mechelen ende Middelburgh is fp ro. mijlen 
ld Deeft van binnen feven Ftaliaen- 
che mijlen omgangs:29.Eplanden/98.groo= 

te Bruggen / 4. water Molenen/ ioo. Winde 
molens/ ende andere meer in grooten getale: 
Is de gebooetplactfe des Kepfers Caroli V. 

Brugge ig geleghen op eeu blacke plaets 
fe/ drie mijlen verre ban Zee: zijn begrijp 

‚ binnen de Walten is ban 4: Ftaliaenfche 
clenue Cafteeltjens , oock bele Dtedenende Es, feb mijlen. As de vermaeckelijchfte Stadt van 

geheel Vlaenderen. Deeft Go.kercken/ Waer 

HERT H 
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onder *t gebiedt des Aerds-Hertoghs Alberti. 7 
de Hooftkercke S, Donatiani is / ghebouwt 
ban deneerften Grave int Jaer 1121. Dare 
avervloedichepdt der rijtkdommen / heeft 
loannam, de huxſprouwe Philippi des Scho- 
nen, doen verwonderen, Daer en is nochtie: 
bier noch Daten : alleenlijck de Reye, een 
Vaert met menfchen handen gemaeckt, ber: 
fpzept haer door de gantfche Stadt / ende 
ontlaft haer bp Dlups in de Zee, Ende om 
datfe noch uiet bequaem ghenoegh en Wag 
boo: groote Schepen, fo hebben ſy rene veel 
dieper ghedolven/ die ſy met Slupfen inde 
Zee ontlaten. 

Ypren ís ghebouwt int Baer 900. Men 
feat dat de gront Lan defe Dtadt van loodt 
is/ overmits de menighte Van loode pijgen/ 

‘boorde welcke de Wateren Lerfchepdelijck 
de gamefchje Dtadt door gelepdet Worden. 

luys is een Zeeftadt/ hebbende een ſchoo⸗ 
ne ende wel ghelegene Haven / beguaem omt 
500. DStGepen daec inte berghen. Becht tez 
gen over light het Eplandeken ban Cadfant. 

_ Ooftende ig mede Dicht aen de Zee gele? 
gen/ erde ig vermaert Ban wegen het lana: 
Duerigh belegh des Aerds Hertoghs Alberti 
boo? defe Stadt; geduert hebbe de drie jarẽ 
ende etlijcke maenden/ met verlies ban bele 
Dupfent menſchen aen D'een eñ D'ander zijde. 

Nieupoor: ts oock aen de Zee ghelegen/ 
ontreut de zoo.fthreden bar Ooftende, Weſt⸗ 
Weert aen. Tuſſchen welcke twee Dteden 
aen het ſtrandt eude tn de Dupnen / dien ver⸗ 
maerden flagh/genoemt den flagh van Vlaé- 
deren, gefchiet is; tuffthen den Heldt ende 
Doꝛſt Maur:tio Pꝛinte Gan Orangien, erde 
dẽ Verds-Dertoge Alberto van Ooftenrijck : 
alwaer deu Admirante van Arragon geban⸗ 
gonne met Geel andere groote Edelen in 

ollandt ghebracht wiert. 
Duynkercken is aende Zee gelegen/ ende 

heeft een kleyne Haven / ende Hoor weynige 
ſt nbeguaem, 

evelinghen light aen de zee-kant/ Weſt 
af ban Duynkercken ontrent drie mijlen, 

Dier mede fullen Wp ’tbefchaüjben der 
(leden ban Vlaenderen beflupté/ doch eer wy 
voorder gaen/ moet men Weten/ dat ban de 
a ere fteden/de Dtaten/Sluys ende: Cad- 
ant in hebben / twelt wel eenen vaſten toom 
beoor hèt gantſche Landt is. 

bupten alle vreeſe van't gheſchut onthouden 
mogen. Is volckrijck / ende Lol alderhande 
Ambachten / ende Anbachtſlupden. 
S Omer is mede een ſchoone Stadt / ver⸗ 
met de Abdye ban S. Betin, een ſchoone 
vck/ ende Verwondereng-Waerdigh Con: 

vent / met Veel groote ickomſten. De meeſte 
Schꝛijveren ghelooven dat de Haven Iccia, 
Daer de Oude van ghedencken / te S. Omer 
Was: ‘twelcke fchijnt beveftight te konnen 
Worden met de menighte van Dicken ende 
hooghten / daer mede fp omringt is / aenge⸗ 
fien de Zee oock tot daer quaent, Dicht daer 
bpfietmeneen Meyr / omvangêde veel Bleps 
ne driftighe Eplandekens / diemen meteen 
haeck ofte koorde (daer aen gheflaghen zijn⸗ 
de) over. altrecken kan/ met Beeſten Bas - 
men en al / daer henen men Wilzeen faeck niet 
min waerachtigh als wonderbaerlick, Dez 
fes Landts Fnwoonderen / zijn ſtrijdtbaer / 
ende kloeck ter Dazlogen. 

Cambrefis, hebbende tot fijne hooftſtadt 
Camerick,paelt aen de boorfepde Provincie. , 
Den Bifichop/die een Prince des Rücks is / 
is Dals-heer aldaer/ doch de Spangtaerden 
zünder meefter. Henricus V. gaf de ſelve in 
befcherminghe aen Roberto van Ierufalem, 
Grave ban Vlaenderen; Wiens Succeffeus 
ren fulcke oock beveftight te door den Kep: 
fer Frederico in’t Jaer 1164. ‘Cen laetften 
Deeftte haer begeven onder de befcherminge 

aximiliani van Ooftenrijc Roons Koning 4 
Daag den welcken fp in vrpheydt gelaten is. 
Dees Stadt heeft haer dus langhen tijdt 
neutrael ghehouden / geduerende de Oorloge 
tuffchen de Hupſen Lan Vranckrijck ende 
Bourgongien, totter tíjdt toe dat Carolus Ve 
aldaer een ſterck Kafteel heeft laten timmee 
ren. Cfedert is het ghenamen door den Hers 
toghe Ban Alengon, de Broeder deg overle: 
denen Konings Henrici Ill; doch is daer na 
den Spangiaerden wederom overgelevert / 
die de Stadt beleghert hadden. Het is een 
fthoone Stadt/ groot ende treffelick/ fo ban 
weghen de gemepne ende byſondere geſtich⸗ 
ten/ als ban weghen de veelheydt des volcxy 
daer binnen Woonachtigh. Heeft behalven 
het groote Kaſteel twelck ghenoegbfaent 
des Stadts Meeſter is / Van weghen fijne 
hooghde / daer mede het de Stadt dwinghen 

VII. Det Landt ban Artoys light deunaenPi- | kan) noch op twee andere Poorten aen de 
Van het cardyen, met het welche het oock ghegrenft | laghe züde / twee kleyne Kafteelkens / op 
—— is: zine hedenſdaeghſche laudtpalenzijnten | het welcke gheſtadich zoo. Spangiaerden 

Jaorden Vlaenderen, Ban het welcke het 
Door de Lijs gheſcheyden wort; ten Weften 

tot bewaringe der felber gehouden worden. 
Henegouwen is zo, mijfenlang/endefelfs rx 

thien beet. Wort aldus genoemt bande Bis zsefchiga 
biere Hayne, die midden Hoo? dit Land blies binge ban 
tet. Is ghegrenſt ten JRoozden aen Braband Henegou- 
ende Vlaenderen: ten Zupden aen Champag- vven. 

eñ Zupden Picardyen ; ten Morten aen Wals- 
Brabandt ende Cambrefis. De hooftſtadt des 
fes Landtſthaps ie Atrecht, behalben welt⸗ 
ke men noch 12. Steden telt/ met so. Dore 
peu, De vaornaemſte zijn S. Omer, Bethune, 
Bapaume,Edin,Rentij,ende Lilliers. Atrecht 
is een feer aroote Stadt, ende is door eenen 
Munꝛ in tween ghebdeplt/ Waer af ‘teen deel 
den Biſſchop toebehoort / ende Wordt Cité 
aheroemt ; ende ‘tander Gijnde het grootſte) 
behoort der Printe / ende wort epgentlick la 
Ville genoemt. De Cité is Blepnft / doch 
dicht bewoont ende bermakelick / berriert 
met een feer fchoone Kercke ban onfer L. 
Vrouwen; De Stadt is Veel grooter! heeft 
fchaone firaten / ende een pleyn ban binnen 
Han uptnemendet grootte: Aldaer ís het rijc⸗ 
ke Abdye ban S. Vas, hebbende meer als 
20000. Ducaten gen renten. Alle de Dupfen 
ín defe Stadt hebben geplavepde Kelderen/ 
in de welcke fp hun intijdt tan beleghering 

nen ende Picardyen : ten @often aen het 
Graeffchap ban Namen, ende t Landt ban 
Luyck: ten Weften aen Artoys ende Vlaende- 
ren, Men telt aldaer 24. belloten Steden/ 
Waer af Bergen eñ Valencijn de boornaemfte 
zijn. Bergen íe opeen kleyn Bergf ken gele: 
ghen / heeft fchoone Bupfen ende beel jd 
tepnen/met een Elepu Kevierken / ghenaemt 
de Troville. Winnen Bergen ís een Klaofter 
vã Chanoneffen/ de welcke alle edele Doch: 
teven/ende van Heeren met tijtelen gebozen/ 
moeten zíjn: befe gaen deg voormiddaghs in 
geeftelicke kſeederen / ende des namiddaghs 
in wereldlicke. De Stad is ſterck / ende wel 
bewoont. 

Valencijn is gheſticht (fo ſommighe Wils 
len) ban den Kepſer Valentiniano : light 

A üij geheel 



8 Van de Nederlanden , 
gheheel in de laegbte/Doorkrunft bande Biz | de Elepnfie is. Wet begrijpt noch onder hem biere Ronelle, Door de welcke fp de Dtad | 180, Dorpen. Binnen Namen Wozt den Pro⸗ oock ronde-om in't Water konnen ſtellen: | binctalen Raedt ghehouden / ende Lan daer: Deefteen ſchoon Dtadthups/en riche Ine | Appelleertmen tat Mechelen. «Ir Woonderen/ghenegen tot grooten koophan- Det Dertoghdom Lan Zutfenburgh bez an. be del, Daer is een uprwerck/’twelck behal | grpt 23, Steden / ende bp na 1200, Dorpen. Beetochdom Ven de upzen/ ooc den loop Det Mane / Ster⸗ Is bpna gheheel midden in het Bos ban pan Lutfen- ren/JPaende/JPlaneten/ende tijden aenwrijft. | Ardenne gelegen/ twelck allengf kens meer burgh . D'andere voornaemſte Stede zijn Quefnoy, | eude meer afghekapt ende tot Korenlandt Landrecy, Avenes,Marienburg, Philippeville, hemaeckt wordt. Dit Landtſchap treckt Beaumont, Bins, ende Halle. nen naem ban de Dooftftadt/die feer groot | Namen, fs de hooft-(tadt defes Graef: | i8/doch niet bevolckt/ overmits de fchaden fchaps. As gheleghen op de Mate, tuffchen diefe gheleden heeft met de geheele Provins twee gheberghten. De Sambre loopt daer | tie/doorde oo2loghen tuffchen Vranckrijck mede binmen/ ende vervoeght fich metde | ende Ooftenrijck : want de Stadt im den jare Mafe; Fe niet feer groot / do goetenfchoo, | 1542. ghenomen ende beplondert Wwierdt ; Defe Dtadt heeft onder haer ghebiedt Drie | daer na weber-ghenomen ende beplondert. bemuerde Dtede/ Waer af Bovines de groots | Wllede andere plaetfen ban impoꝛtancy is ſte / Charlemont de ſterckſte ende Valencour bet ſelve ongheluck overkomen/ alg Arlon, 
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onder ’t gebiedt des Aerds-Hertoghs Alberti. 9 
Trionville, Moment, Danvilliers,Yvois , alle 
Van te voren onwinbare Steden gherekent. 
Fu defe laetfte tvoublen ie deſe Provincie 
minft van allen befchadicht gheworden / 
Want de felbe anders geene fchade gheleden 
heeft/Dan deur-tocht ban Doldaten; mitſga⸗ 
ders eenige brandſchattingẽ té plattt Lande. 

XII. _- Brabandt is ghegrenft ten Noorden aen de 
— Zeelandtſe binnen-Zee/ ten Weſten aen de 
Bet Bertoch Mafe,ten Zupden aen het Biſdom ban Luyc, 
Dem ban Ende tGraeffchap Lan Namen,ende ten Go⸗ 
Braband. ſten is fijne laetfte plaetfe Nivelle. Dit Lant 

begrijpt de plaetfe daer Cefar de Aduaticos 
ende Ambivaritos ffelt/ende is 22, mijl lang / 
erde zo. bzeet/ ende So, fn den omgang Be⸗ 
grijpt 26. bemupyde Dteden/18. Beyheyden / 
ede zoo. Dorpen. Daer fijn bier Hooftſte⸗ 
den / namelick Antwerpen , Leuven, Bruffel, 
ende 'sHertoghenbos. 

(A2 
KR a 

Leuven is ineen aenghename plaets ghe⸗ 
leghen / ende heeft bier mijlen omgangs in 
fonnwpzen / maer ís ban binnen befet met 
heel Wepden/ Wijngaerden / ende Tupien/ 
die door de beguaembhept der hooghtenende 
laeghten / feer vermakelick opwafjen. Daer 
is e€ Van DE befte Pniverſiteytẽ ban Europa, 
die ghefticht is inden Hare 1426. Hoor den 
Bertoge loanne vanBrabandt, doch niet penz 
ftoenen ende andere gaven Lan Philippo IL, 
Koning Lan Spangien feer berrijckt. 

Bruffel , Wiers omgang Wepnich min is 
als ban Leuven; Is eenfdeels black gelegen/ 
eenfdeels heuvelachtich. Bier is ghewoon⸗ 
licken de Woonplaetfe des %erds- Hertoghs 
Alberti van Ooftenrijck , einde fijner Bupfz 
vꝛouwẽ lfabelle Clare Eugenie. De Stadt 
is (eer berciect met fchare FPontepnen/ heers 
licke gheſtichten onder de welcke het Kor 
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ninglick Palays / met Waranden/ Genbaen/ 
ende andere ghenoeghlickheden meer / dap⸗ 
perte prijſeñ is. Is wel bewoont ende Lan 
alderhande Natien uytmuntende. 

Antwerpen, is fo ſchoonen Stadt / datter 
Wepuighe in Kuropa met haer vergheleken 
mogheun worden / ende Worden hare Veſten 
banoe Schelde befpaelt/ die welche daer af 
allerhande koopmanfchap-dragende Sche⸗ 
pe aenvoert/ende Dat ban de Zee / die 17. mij⸗ 
en Van daer gheleghen is, Overvloepyt ín 
heerlicke ghebouwſelen / onder de welche de 
kercke van onfe L- Vrouwe, het Heeren-Pal- 
lais , Oofterlings-huys, ende de Beurfe „niet 
Vergheten moeten Worden. Doo de trou⸗ 
bleu van Nederlandt, heeft defe Stadt foo 
uptnemende ghebloept in allerhande Koop: 
manfchappé/ Dat aldaer meer in een maent/ 
als binnen Venetien {neen Saer verhandelt 
Wiert : doch nu is de felbe van meeft alle zij⸗ 
ne Neeringhe berooft/ hebbende fijne vpan⸗ 
den Voor de poorten / foo dat fp haer felben 
die bloepende Dtadt/ die fp plagh te wefen/ 
niet meer noemen en magh. 

’sHertoghen-bos is gheleghen op de klep: 
ne Gibiere V'eefe, tWee mijlen ban de Mafe ; 
het is een groote / ſchoone ende riche Dtadt. 

Mechelen is een heerlickhepdt op fich fel 
ben/ig tweemalen deerlicken qiennikert 3 
Weeft : light op de Ribiere Dele,die haer fel 
ben groot maeckt/ ende het Zee-getijde tot 
in de Stadt beengt/ ende noch een mile berz 
ber bloept; brengt de Stadt graat ghemack 
ende profit aen. Buptende Stadt iseen 
treffelick Kloofter ban 1 soo. Ponnen / fijnde 
alle Dachteren/ dieter gheleghender tijdt 
trouwen moghen. 

Onder andere plaetfen ban eenigher im⸗ 
portantie/ Wart Nivelle geftelt. 

Nen gene fijde de Mafe Worden noch eenis 
gie Dtenden onder Brabandt gherekent te 
ehooren / als thertoghdom Lan Limburch, 

tGraefſthap Lan Valckemburch ; Dalem, 
Rode ende Karpen, zijude al te ſamen Lande 
met Heerlickheydẽ ende Juriſdictie begift. 

Alle de voorngenſte Steden beſit den 
Aerde-Bertoghe/ behalbven de Steder Lan 
Berghenop den Soom, Breda, Steenberghen, 
Grave, ende Lillo, met noch eenighe andere 
Fortenrende Schanſen / die al te famen ander 
‘tahebiedt bande Dtaten der gheunieerde 
Provintien zijn. Det is een Landt/'twelck 
tn defe oorlogen den tijdt van 40. Haren veel 
verdraghen heeft/foo tan sijne bpanden/ als 
bau haer eyghen Erijghfvolck ; menighmaz 
Ten mutinerende door quade betalinge/ ende 
“tLant fo (eer perſſende ende fchattende/ dat 
het wonder is danné’t noch fo fiet bloepen., 

Gheftalteniffe. 

Om ín’t gererael ban der Nederlanden 
hare gheftalteniffete fchrijven/ moeten wp 
alhier een geheel voor het deel nemen. Dare 
Locht te bocht / nochtans Loor ben Fur 
Woonderen ghefont. Den Somer ig aldaer 
feer bermakelic/ meteen gematighde hitte. 
Men en verbrandt daer niet ghelijck in ans 
dere Landen : de mugghennochte Llieghen 
quellen de luyden daer oock foo niet / alg el⸗ 
derg : men berneemter Wepnighe aerd-bez 
vingen. Den winter iffer lang ende Windigh: 
be HNoorden ende Doften wint beenghen gez 
meerlick boeft bp. Det Landt is op Veel 

Baerbeptbder plaetfen fandich. As oberbloedich in koren / 
Nederlandë. haber/ gerſte / vlas ende kennip. Bengt 

oock alderlep frupt in overbloedt/ als appe⸗ 

Van de Nederlanden, 
len / peren/ prupmen/ kerſſen / moerbefpen/ 
peerzicken / haſenoten / miſpelen / meloenen: 
quee-appeleu ende peeren; ende op ſommige 
plaetfen oock kaftamen. Daeren fijn geene 
merchweerdighe filber-mijnen ; maer wel 
per ende metael-mijuen, Deel ſchoon ghe⸗ 
bomute vintmer in overdloedt; het Welck 
beel tot bouwinghe der hupfen/ ende brande 
gebzupckt wort. Men bindter feer wepnich 
Laurier ende Cppzeg-boomen, Deel Pper- 
boomen bindtmer dock / Van welc Hout veel 
fchoone Boghen ghemaeckt worden : Dan 
haer fap Wozbt feecker vergift ghemaeckt / 
met het welcke Cæſae feght dat Cativulcus 
gedoodt ſy; Wet Landt ig (eer goedt ende bee 
quaem tot de Wepdinge Der Peerden/ Koey⸗ 
en/ Oſſen / Schapen / ende ander beftiacl; de 
Peerden tieren wonder wel / ende zijn ſterck/ 
groot/ ende bequaem ter oozloge: de Oſſen 
Wozden ſomwijſen ſo groot / dat Guichiardijn 
ban haer ghetuyght / eenen aen den Grave 
tLanHooghftraten gefchonchête zijn/die 15 28. 
ponden fwacr wag/upt welcke vorſaecke Ip 
oock dit Dier in zijn Pallays uptſchilderen 
liet. De Koepen hebben hier oock uptne⸗ 
nende groote ulderen/ Want voornemelück 
ín Hollandt vindtmer eenighe bie 10. 11, za 
twaelf mingelen meltks op eenen dagh ghez 
gen; Waer af Vlaenderen oot roemen mach. 
Men vindter bele Daſſen / Berten/ Gepten/ 
Wilde Verckens / Conynen / ende Haſen: oat 
menighte ban Hepgers/ Patryſen / Faiſa⸗ 
nen / Cortel-dupben/ @uachelen/ Ayſteren / 
Opevaren / Ganſen / ende Eyndt voghelen. 
Daer ig ooc alderlep Wild-gebogelt in obers 
blocdt.Beel binnelandtfche Revier· vis wort 
Daer mede gevonden/ Die ín grot —— 
ghehouden wort / alg Steur/ m/ Ilam 
prepen/ Elft / ende dierghelijcke: Moſſelen / 
Kreeften / Krabben / Zee-hanen/ Zee-hons 
den / Brupnviſſen ende dierghelücke worden 
aen de Zee-kandt ghevonden in menighte. 
Doch en heeft dit Tandt geenigh Fontepn/ 
dan daer het Berghachtighis. 
De Zee deſes Tandts 18 fomwijlen/ War 

neer ſy beweeght woet/ ſeer dangereus / aen⸗ 
geſien de ſelve ſomtydts gheheeſe velden in⸗ 
ſlockt ende tonder brengt / ghelÿck ontrent 
Zeelandt genoegh te fien ig: doch ig op ſom⸗ 
mige plaetfen met Dückagien dapper tegen 
haer ghewelbt berforght. Alſt meuwe ofte 
bolle Maen is woet ſp zeer ghequelt / oock 
tuſſchen de twee Equinocktien / op de welcke 
(gelick oock Tacitus ſchzijft) be Zee haer ge⸗ 
weldelijcken verheft. Maer voornemeljck 
is de Zee den Landen van Hollandt / Zee⸗ 
landt ende Vrieſſandt uptermaten dienſtigh / 
aengeſien ſp door haer behulp alle waren / 
gelück alg op de Marckt van geheel Europa, 
te coop beengt. Haring ende gedzooghde Bis 
geeft den inwoonderen geen clepn Proft: Das 
re wel beminde Boter ende Kaes maeckt 
Dat fp over al bekent ende geprefen zijn. De 
Vaert doo? de gehele werelt/ ín alle Konings 
vijcfen ende Eplanden/ gheeft hun grooten 
rijckdom ín hare kiſten. 

Vooꝛts ig Nederlandt vlack ende laegh / 
ende worden weynigh Berghen daer binnen 
gevonden / behalveñ in het Lande van Lut- 
fenburgh, Namen ende Henegouwen, welrs 
ke Landen feer Berghachtigh zijn. Die zn 
pock met foo heel Hoffen befaept/ datſe bee 
hooren oftot cierſel det Landts / of tot haren 
dienſt ende behoef / of tot de Jacht. Het Bos 
hanArdenne wag ten tijde Claris het groote 

XIV. 

groote Bog 
fte van gheheel Gaulen ; ende loopende pen ban Ardenne. 

* 



ender t gebiedt des Aerds-Hertoghs Alberti. 
den boor het Landt ban Trier, ſtreckte fich 
upt vau den Bijn af tot de Lande ban Door- 
nick eude Reims; fa dat het wel soooo. flap: 
peulaug was. Maer hupden heeft het veel 
Van sijn eerfte grootte berlozen/ foo dat het 
overige oock meeft bebouwtende afgekapt 
wort vanden Landt-lupden/ die alle defe 
laeefen andere namen geven. Det grootſte 
eel ende minſt onderbouwt) is van Thion- 

ville af tot dicht aen Luyck, ontrent de 3000. 
tappen. Det Bos van Mormau, 't welck in 
Henegouwen ís / begint te Queſnoy, ende 
— fich Zupdtwaerts na Vermandois. 

et Bog van S- Amant ig mede in Henegou- 
we, beginnende dicht aen S- Amant, ende 
Baet Ooft aen na Valencijn, met een feer 
grote bzeedde. Daer zijn noch de Hoffen ban 
eigne, Soigne,ende Marleigue, met noch ee: 

nighe andere/ die wy om koethepdts Wille 
achter laten ſullen. Laet ons dan nu tomen 
tot de beſchrijvinghe der Landen in't parti 
tulier/ die pider’t gebiedt des Aerdts Herz 
tagen behooren. 

Gheftalteniffe der Landen die onder 
den Aerds-Hertoge behooren. 

Goede Artoys is Cozen-rijck/ van welck fp veel 
— —— na — ende abn t, als 

„waer gemeenlijck geen en comt; fo datde 
en meeftendeel det Fnwoonderen met Goggen: 
Merdg-Bers bꝛoot geſpſt worden. Daer en waft genen 
toge behoo⸗ Wijn/ alhoewel dat ſommighe meenen datz 
tende, tet felve meer door onachtfaemhepdt der 

HLaudtlieden/ alg bp de onbeguaemhept des 
Landts toecamt. De Locht iffer goet / claer / 
ende geſondt. 

Henegouwen heeft een goede getemperde 
Tocht / ende het Lãt is vruchtbãer / dzaeght 
voornemelijck groote guantiteyt ban Bog: 
ge. Daer zijn Veel Weyden / Beemdẽ Boom: 
gaerden/ ende andere nootfaeckelijckhepden 
meer . Daer zjn oock pfer ende loodt· mij⸗ 
nen/ oock ban hardt-fleen ende verſche pden 
Marbꝛen / ende Dteen-kalen. 

Bet Graefſchap Lan Namen is bergh⸗ 
athtigh / doch vermabelijck / ende ban een 
gheſonde Locht. Det Landt bzengt allerlep 
noobtdzuften voorts. Daer zijn oock Wer 
ende Loodt-mijnen; oock beel Hardtſteen / 
ende boornemelijck veel Marber· ſteen / die 
fwartachtigh is/ ende den Jaſpis feer wel 
gelijckt. Men heeft oock aldaer tfedert we ps 
Hia tijtgeenighe Smee-kolen beginnen te 
delven. Daer zijn oock ſchoone vbif-rijcke 
Bevieren/ als medeeenighe Wilt-boedende 
Boſſen. 
Bet Lant bã Lutfemburgh,hoe wel berch⸗ 

achtich/ is nochtans goet ende vruchtbaer / 
hebbende eẽ tamelijcke Locht. Daer is een 
Contvepe/ die veel Wijn ende Koren boort: 
bzeugt; het ander Wordt bergolben door be 

„ beelhepdt van Wilde voffe ende ſwarte bee: 
ften. Det heeft cenighe Pfer-mpnen ontrent, 
Manderfcheyd, fn De heerltjckhepden ban 
Keyle,Kronemberg , ende Sleide, ontrent de 
Stadt Hellental. 

Brabandt heeft een (eer goede Locht, ende 
bruchtbare plepnen/gants Koren· dragende / 
hoe-Wel de Kempen om des ſandts Wille 
Wat ondruchtbaer fp: nochtans bzengt dit 
beel noch eenige vruchten boort/ ende en is 
niet gantſch onnut. 
t Graeffchap ban Vlaenderen heeft een 

bpfandere gematighde Locht: zijn Landou⸗ 
We ís vruchtbaer / Voormemelijck aen de 
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Xee-cant ende ontrent Vranckrijck. Daer 
ziju ſchooue Wepden/ Want aldaer veel zons 
ge Veulens jaerlijcx om betten ghebrocht 
Worden. Daer Worden oock bele taminte 
Beeften geboedet. Heeft mede geen gebzeck 
van Bepgeren/ Pauwen/ Faſaenen / Patrpe. 
fen/ ende Opevaren. 

Oude zeden. 

Cefar befchzüft ons / dat de Belgifche(’twelc 
de Nederlanden zijn / ouder de welche hp ooc 
de Picarden begriĳpt) Waren dapper ende 
moedigh/vermids dat de felve Van d zedigh⸗ 
heyd (eer Verbreemt zijnde / van den repien= 
den Koopman wepmgh beſocht wierde / en⸗ 
de derhalven geen diñgen en kregen die hare 
kouragien verfwackt/ ofte haren moed vers 
koet foude hebben; vermids fp oock gebup⸗ 
ren zünde der Inooonderen aen gere zijde 
des Äbijns/ met de felbve in eenen geftadigen 
Ooꝛlogh Waren. Ware dapperhepdt ende 
upterfte verlangen om huunt (reve vryheydt 
boor te ftaen/ kan oock bekent worden aen 
t gene Boen ſy hun ban de gehoorſaemheydt 
ende jock der Komeynen aftrocken; oock 
ten tijde Cefaris. De Nervij, 'twelcke die 
van Doornick zijn/en lteten den Cooplupden 
nimmer toe eenighe Wijnen tot hun te been: 
ge of eenighe andere leckerchepden. De 
—J——— * den —— ten 

hagen geſchept / gelijck haren tocht doo 
henen zeik —— in 

Batavieren (feght C. Tacitus) ten (früde tagé, Patavieren 
namen fp hare Wijven ende Li gt 

Hedensdaeghíche zeden. 

De Vlamingel: zijn groot van lijve / bach } 
Woet ghelaoft/ bat fp ten tijde cæſaris noch — 
grooter sijn gheweeſt / twelck hp meeft de 
bzphepdt Haers levens toeſchrijft als ghe⸗ 
Woon zijnde niets tegen haren wille te doen; 
fw zijn fchoon/ vredigh / niet haeftigh/ nach 
eergierigh/ open-hertigh/ tot allen dinghen 
baerdiah/ arbepdigh/ neerftigh ende getrou/ 
tot allen conften beguaem/ oock tot alierlep 
Wetenfchappen/ ende meer ghenepght tot 
Wijn alg tot minnen: Zijn zedigh genoegh/ 
volgens de maniere deg Lants / oock boot⸗ 
fih derhalven oock ſomtijdts onberdzas 
ghelijck : ajb licht gheloovigh / deſhalben 
men haer lichtelicken oberwinnen can Daer 
en is geen vermoepachtiger volck / oock geer 
halſterriger. Hebben veel ſnaps / licht verge⸗ 
tende de weldaden ende gunſten van peman⸗ 
den ontfangen / alg oock mede Het onaelgee 

Dun 



12 

hun van pemant acnghedaen. Achten gants 
wepnigB andere Natien; ende zijn ſtadigh 
befighjpet wes nicug te Linden ; De Muſhc⸗ 
Ke is bp hun voltomen gemacckt/ Want ter 
werelt geen fraeper noch Wevelijcker ſangerẽ 
zijn/alg daer, Zijn beter Soldaten te voet / als 
te Paerde: gaen Wel ende gpeg gerleet. 
He vben ſthoon 92ou-bolck; zijn fout ende 
onvertfaegbt/ beguacm om allerhande coop⸗ 

we Neder: manſchap te dryven. Daer en is geen Volck 
landeten iint fo in de Dehilberconft upt-muntende/ alg de 
gemepn 3 speer-landeren in’t gemepn. Ioannes Eikius 
uptmunten= 
de Dehils 
ders. 

xVIL. 

XVIII 

xIX, 

XXe. 

eenen Vlaming gheboren/ heeft aldereerft 
ghevonden de coleurcn met olpe te vermen⸗ 
ghen. 

Rijckdommen. 

De VPlamingen zijn rijck / door dien fp de 
Coopmanſchap ter Zee beminnen; de Am⸗ 
bachten / daer toe elck ſich be / brengen 
veel welvarens den Arbeytsſſupden; de We⸗ 
verye ig het welvaren Booz de Plaminghen / 
Brabanderg erde Walen ; die de ſelve feer 
oeffenen/ende conftigh daer inne zijn. Bp tij: 
den van vrede / is eltk inwoonder eenen clep: 
nen Graef gelijck; doch oorloghe baert nere 
geusnut. / ” 

Det owdinaris incomen des Peins / die hp 
Yan de Nederlanden trock/ doe fp onder ee⸗ 
ten Deere Waren/ bedroegh outrent de Drie 
milfoenen gouts in't Jaer / behalven de onz 
ſeeckere ſchattinghen/ erde ban de geconfiſ⸗ 
werde goederen trock hp een derdendeel / 
—— als het Waren Ctimina læſæ uaje- 
ſtatis· Den Aerds Hertogh en ſtrückt te 
gerwoordigh fo veel niet / Vermits bele der 
ſelver Staten ontledet zijn:'t gene hp trect / 
enig niet genoegh van om een ſeer cleyn deel 
vansijne oncoften die hp doen moet tot ons 
derhoudinghe zijnes Hofgheſius / behalven 
noch de Soldpeende groote coften tot beloo⸗ 
ninghe der Soldaten in zijne ende ’s Landts 
dieuft zijnde. 

Sterckten. 

D'%erds-Dertoge mach hem beroemen 
dat hp feer ſtercke plaetfen heeft/niet alleen 
beguaem tot een lang tegen-Weer/ maer bp 
maniere van fpzeecken/ onwinbare; Want 
men uiet Wel ſtercker plaetfe foude comen 
vinden / als het Cafteel ban Antwerpen, 
’t welck nien eene der ſterckſte plaetfen ban 
Europaacht te wefen/ na defes tijdte feden. 
’sHertogenbos ig eenfterche ende wel boor” 
fiene plaetfe.Grevelingen, Duynkercken ende 
Ooftende sijn drie ſtercke Steden af de Zee- 
kaut ghelegen. In Henegouwen vindtmen 
verſcheyden ſtercke plaetfen/ alg Berghen 
ende Valencijn. An Artois —— Bef- 
din, ende Terowane, Voo ſtercke plaetfen 
aheacht. Philippeville ende Matiemburgh en 
mogen mede met verſmeten worden. Venlo, 
Gelder, eñ Stralen,met meer ander ontelbare 
— vindtmen in des Aerds Hertoghs 

andt/ fo datmen wel met vecht mach ſeg⸗ 
ghen / dat het ſelbe met eenen Yſeren Wal 
omcinghelt is. In de Steven Lindtmen niet 
min couragieufe Soldaten/ als dappere 
Boꝛrgherem die in tijdt Ban noodt / hare on: 
bertfaechthept genoechfaem taten beproevẽ. 

Gouvernement. 

De formendeg Gouvernements zijn het 

Van de Nederlanden, 
wuiberfeel die dein Prince ober al houdt / en⸗ 
de het particulier welck een peder Staet ge: 
— na inhoudt harer Wetten ende Pu⸗ 
vilegien. 

en Prince heeft drie Baden/ Waer af 
D'eerfte genacmt wort der Raedt van Staten, 
De tweede, den Secrceten Raedt; de Derde/ 
den Raedt van Finantien, Den Raedt Lan 
Staten heeft eenen Preſident / ende menigh⸗ 
te van Raeds· Heeren / vermits datmer beel 
ende weynigh beroept / na het voorval der 
ſaken. defen Raedt worden alle delibera⸗ 
tien/ den Staet betrefſende / verhandelt; als 
ban bzede/ van oorloghe / ende diergelijcke; 

tot deſe Worden de impoztantſte ſaken 
an de andere Baden gerapporteert. 
Fu den Secreten Raedt zijn 12. Docktor 

ren/ gekozen vanden Prince, Daer is eenen 
Pee ident/ ende men verhandelt daer alle 
iechtg-faecken/ vermits die de preeminen⸗ 

tie over alle d'andere Gaden heeft: ende deſe 
ift beroorloftde Pꝛibilegien / doet —— 
geeft pardon / remiſſien / maeckt ten / 
Statuten / ende Edickten; aen hun behoort 
oock de kenniſſe ende’t oordeel der verſchil⸗ 
len ende twiftingen over de fchepdt palen des 
Landts / ende der voornaeniſte der heerlijcke 
hepbden. Fn ghewichtighe ende hooge faken 
rommum̃ceren ſy met den Kaet ban State, 
gelijck deſe laetſte oock met hun doet / wan⸗ 
veer haer eenighe ſaecke ban Juſtitie overs 
tomt. 
In den Kaet van Firancien zijn drie Bees 

ren des Landts / genaemt Hoofden ofte In⸗ 
tendanten der Finantie / eenen Threſozier / 
eenen Outfanger / ende andere clepne Ofliciee 
ren: defen Baedt handelt allede Domepnen 
des Prins / oock mede de impoften die 
betaelt worden. Men maeckt aldaer oock 
overlegh vanalle coſtẽ ter oozloch/ ende ans 
berfintg ban noode zijnde. 
Daer is noch een Geken-kamer/ de welce 

Ke alg een lidt deg Raedts ban Finantien is / 
ende 7.Bekenmeefteren/ met andere minder 
Officieren, Alhier moeten alle de gene / die in 
Brabandt, ende ò’ omliggende ILanden/ oock 
in’t Bertoghdom ben Lutfenburgh eenighe 
Perminghendes Princen handelen/ vekenins 
ghe comen gheven/ ende hare quitantien 
ontfangben: Ende al hoe wel datter ín d'ane 
dere Provincien noch eentghe andere Mas 
meren zijn / beljalben de gene die tot Bruſſel 
refideert met de Drie Maden/ Waer af Wp ger 
ſproocken hebben/ niet te min moeten de an: 
dere kameren aen den Baedt Van Finantien 
rekenfchap geben/gelijck alg aen hare Sous 
beraire FPagiftraet. 
Behalven defe verhaelde Kmpt-lupden/ 
is in de meeftendeel der Provintien noch ees 
nen Gouberneur / aen den Welcken/ gelijck 
als aen haren Stadthouder / mende faken 
Ber voomemelijck die den oorlogh 
etreffeñ. 
Den Prince heeft oork ín de meeſten⸗ 

deel der Pryobinrien eenen Kaebt in zijnen 
Naem / die in Brabandt de Keancelerpe/ ende 
te mechelen ende elders het Parlement gee 
noemt Wort. Fn defen Baedt zijn fomwijlen 
12, ſomwijlen 16.fomkuijlen 18. Raedts· Hee⸗ 
ren met eenẽ Preſident / als mede des Prin⸗ 
ten Advotaet / Fifcael/ ende audere minder 

icieren ; deg fietmen aldaer oock tufr 
fchen comen die —— alle ban den Pzince 
gegagieert Worden: D'autozitept deſes Dar 
gi raetg is groot /fo ín cibíle alg incrimfnes. 
e falen ; ende boor Haer Ninh 



onder ’t gebiedt des Aerds-Hertoghs Alberti. 
Teen appelleren alderlen ſoorten ban Men⸗ 
fchen/ maer oock den Priuce felber/ indien 
vemandt Lan hem in Juſtitie verenft, Voor 
dit gerichte paſſeren aile Appellen van anz 
dere Magiſtraten deſes Dtaets in ’t partie 
culter: ende Wordt in drie van haer/ ghelijck 
in Brabandt, Mechelen, ende Henegouwen, 
diffinitiveljck geaordeelt. 
In alle de boven-genoemde Äaden regu⸗ 

teertimen fich na de gemepue Wetten/ indien 

13 
26, Det derde Lidt begrijpt alle de Hoofden 
vande Ambachten, die Dekens ghenaemt 
worden / die oock in berfthepden getal zijn / 
volghens de Dteden: Antwerpen Heefter 54. 
Ende m alle defe bier Leden beftaet het par: 
ticulier Gouvernement. Bet erempel hier af 
fal wefen de Begieringe ban Antwerpen, ban 
de welcke d'andere Dteden ſeer Wepnigb/ 
* * verſchillen / ten ware noopende het 
getal. 

der Steden of Dorpen Gechten/ Privile⸗ 
gien / ofte Commandementen (want aldus 
noemen fp des Princen reſolutiem daer niet 
teghen eu zijn. 
Behalven noch de ghemelte Officieren, 

Demantereom Het particulier Gouver⸗ Be manies 
nement der Dtede van Antwerpen te formes te bande 
ren / is fodauigh. De zijnde Magiſtraet ——— 
noemt 9. Edelen/ ende noch ueghen Worden: —— 
der Van des Borgherijs Capitepnen ghe⸗ 5 

fendt den Prince nach zaerlijcr eenige Cam: 
miſſariſen door de meefte Landen henen / om 
te befichtigende rekeninghen ban de incom⸗ 
ften ende uptgeviughen der plaetfen : ende in 

lier Ocktroy des Paus oock authoritept in 
De gewpede plaetfen heeft / doen de Commiſ⸗ 
ſariſen vock beſichtinge in de Kercken / Kloo⸗ 
ſteren / ende Baft-hupfen. 
De vergaderinge / daor des Princen bevel 

bpeen ghevoepen/ gefchiedt Doa? beroepin⸗ 
he van de Geefteljckhepdt / Edelen ende 
teden/ welcke plaetfe gewoonlijcken bin⸗ 

nen Bruyſſel fs: op welcke bergaderiuge den 
Pꝛince als dan zijnen eps door eenen Pꝛzeſi⸗ 
dent ofte Raeds·Heer doet boorftellen/Waer 
opde pluralitept der frenumen daer na gelt. 

Al hoe wel dat het principale Goubernez | 
Ment/ ende de meefte fubftantiale preemis 
nentien des Heerlijckheydts inden perfoone 
Des Princen zíjn / fo hebbennochtans alte de 
Steden ende omliggende plaetfen een parti⸗ 
culiere adminiftratie / ende een eer groote 
bephept/ als mede haer epgene Wetten / Co⸗ 
ſtumen ende Pribvilegien. 1 
Deſe Wetten/Coftumen ende Privilegien/ 

zijn feer berfchepden / vermits defe Handen 
ban berfchepden Princen eenighe- eeuwen 
laug gepoffedeert zun geweeft; hebben oock 
meughmael onderlnighe feer heftelijchen 
—— bitterheyde gheſtreden: Fa ver⸗ 
fchillen oock in mate / gedichte ende zeden/ 
guide t weltk het meeſt ban allen is / zijn oac 
berfchepden in fprake/ t Welck boorwaer 
een gants onduldelijcke fake is / ſulcx dat den 
Tieler Carolus V. mentghmael overdacht 
hebbende hoe of daor welck middel men dez 
fe Landen ineen Corpus foude connen brenz 

n/ ende haer den name ende forme eens 
oningsrijcks geben/ hyde fake heeft moes 

ten laten (teecken/ als connende noch wegh 
noch ingang tat fodanighen middel Linden, 
Maer met al dit groote onderfchept/ comen 
fp overeen in de qualitepten der Leden / die 
eel Corpus, maken/ aengeften bat den Staet 
vanalle de Dteden ende Vlecken een parti⸗ 
tulier Gouvernement Geeft/ ’t welc út geen 
andere (aken en berfchilt/ als in het abetal 
der ghener Dre fich met de Regieringhe bez 
maepen; ende Dit ſpruyt hier upt datd'eene 
laetfe grooter is / als d’ andere. 

noemt/ defe mafien te ſamen ĩs. Dier toe 
neemtmen de Magiſtraet / dan noch in bez 

| Dieuinge zijnde/ de welcke oock gaen mach 
| toteen gelijck getal ban 18. fo datfe t'famen 

Brabandt, alwaer den Prince Door particus | maecken 36. die tot het toecomende Magi⸗ 
ftraetfchapg hopeninghe he oben. Alle defe na⸗ 
men worden tat des Prince ghefonden/ die 
ban de felue 18, uptkieft ; defe hebben aif 
dan authozitept om twee Borgermeefterê te 
kieſen / waer af den eenen met den Prince / of 
zijne Staten/ van des Lands faken handelt, 
ende d'andere blijft inde Stadt / draghende 
ſorge over de regieringhedes Stadte/ den 
Borgeren ende Vreemdelingen verhoorende: 
fo dat de Magiſtraet ban Antwerpen beftaet 
in 18. Sehep-mannen/ ende eenen Borgher⸗ 
meefter/ die groote authoritepyt / fo in civile 
als criminele ſaken: Maer tot erecutie ban 
de Fuftitie/ zijn twee Luptenanten des 
Princen geftelt; d'eene tot criminele fakens 
sue den Schoutet ; d'ander tot cibile ſa⸗ 
en/ ende ig deu Kmptman: welcke Officten 

der Prince alle bepde gheeft / ende gaen in 
weerdighept bovende andere, 
„Bet Ampt ban den Schout is / den miſda⸗ 

digen te doen Langen / zijne Juſtitie ban de 
Magiſtraet daer over te vereyſſen / ende daer 
naer de ghegevene vomniſſen over De felve te 
doen erecuteren. Bet ampt des Ampt-mans 
is / de civile faken te verhoren / ende den Bee: 
rente berfoecken/ dat fp de ſelve expedieren⸗ 
Juſtitie doen/ ende vonniſſen gheven tat coz 
fien der gener die plepten. d 

Defe felve Saouverepne FPagifiraet kieft 
mede fonder interbentiedeg Peins / nachte 
zijner Commiſſariſen / eenighe lage Magi⸗ 
ficaten/ alg daer zijn twee Edele Threſorie⸗ 
ren / door des volck nominatie / ende eenen 
Ontfanger upt den volcke Door de nomina⸗ 
tie der Edele: defe Officieren verepſſchen enz 
de gheven upt allede penninghen vant ghez 
mepn/ daor ordonnantie des ghenoemden 
Souberepren Magiſtraets; de welcke oock 
noch kfeft be Gaden des volcx / Die tot Ant- 
werpen 12» ſterck zijn/al tfamen upt het ghez 
tal ban de Bekend der Ambachten/ als ban 
Zee-lupden/ Backeren/ Poventeren/ Sme⸗ 
den ende dierghelijcke: ende in de Heerlijck⸗ 
hepbt ban Mechelen ís de Magiſtraet Door 
gelijcke portie berdeplt / overmids dat ban 
de 12. Maden ofte Schepmannen de 6. Cdele 

Goe ende in De particuliere regieringe van peder uyt⸗ 
tat manies muntende Stadt / wort van vier Heden bez 
ten de Sie⸗ ſtelt. Heteerfte wort genoemt den nieuwen 
den gere⸗ Raedt, tWelcke begrijgt de gantfehe Ma⸗ 
giert wozde. — ende clepn/ ín bediening zijn⸗ 

‚ Det tweede is / den Ouden Raet, verva⸗ 
tende alle de geve die in eenigh gewidhtigh 
Ampt geweeſt zún. Hetderde is/ de Borec- 

_ ryes beftaende in ſo beel Capitepnen/ alſſer 
Bonden in de Dtadt zijn; Antwerpen heefter 

ende de andere ſes Deeckens van de Am⸗ 
bachten zijn / welckers voortreffelückſte zijn 
de Biſſeren / Backeren/ Hovenieren / ende 
Brouweren; Deſe Baden des volcx gaen 
ter Gichtbanck/ geljck de andere / verhoo⸗ 
render Supplianten Bequefien/ende feggen 
hun advnijs daer oder / miet alleen Wacker” 
lütken / maer oock febitieufelcken wan⸗ 
neer men handelt Lan eenigh gelt upt te 
repeken/’t welek onder de handen * — 



14 Van de Nederlanden, 
behoort te comen; fo bat hier door verſchep⸗ 
denmalen bele Warvingenende rebolten ont⸗ 
ſtaen zijn/ ende dat meeſt upt zaloufpe defer 
Lupbden tegen den Adel / ende Wederom des 
Adels tegen hun, 

Groote an deſe uptmumtende Steden zijnder ee⸗ 
jaerlgehfe nighe die veel groote publijcke incomſten 
—— hebben: die Lan Antwerpen Hebben onder 

bk andere 250. duyſent cvaonenjaerlijcr. Maer 
Be atwer· was in den Jare 1556, met meer andere Ster 

/ den grootelijer verſchuldet; Waer af Wel te 
gelooven is / dat fp om hunne geduerige oor⸗ 
loghen tegenwoordigh noch meerder moet 
verſchuldet zijn/ voornemelijck om dat de 
Koopmanfchap ende de handtwercken al: 
daer grootelijtx Verflappen/ ’t Welck Het 
Puneipael fondement Lan alle de Staten 
ban Vlaenderen, ende van Antwerpen alleen 
íe/ ende derhalven jaerlcx meer berliefen/ 
alfmen wel eſtimeren can/ oock om dat de 
geduerighe troublen — gheheelen koop: 
handel verbroocken hebben. } i 

Hoe verre _ De autjozitept der Heeren / die eenighe 
De authori⸗ Caſteelen / Landen / ofte andere Juriſdick⸗ 
tept gertzee⸗ tien beſitten / ie ſeer bepaelt; aengheſien fp 
rafelen hare Waffalen in geenige fakenen moghen 
bfre Landen PerfJen/ nochte goetwillige giften ban hun 
befittens _ Ontfangen/ fondererpzes bevel des Prins; 
fleechende maer de Beeren/ latende deu volcke Het 
ís. Gouvernement/ Volgens hare Wetten ende 

Coftumen/ reede alleenlfjck de tijte⸗ 
lenende des heerlijckheydts goederen ín al 
ler fedighepdt. Wel is waer datter Welee: 
mighe Beeren zijn / die fodantge Lolcomene 
particuliere ghererhtighepden hebben / dat 
fp in Defen niemandt boven hun en erken⸗ 
* dan ron — ſtelückheytt — 

en Staet ber Geeſtelijckheydt is ſeer 
PDB machtigh ende rick door het ganiſche lant/ 
per Geeftes ſo dat om deſe bergrootinge der rjckdom⸗ 
tekbept fp. Mente ffutten/ op dat fp met berder toe en 

uamen/ heeft Carolus V.een Wet gemaeckt/ 
inhoudende Dat geenigh Geetelück perſoon 
eenigh onroerlijck goet coopen mochte ſon⸗ 
der expres verlof Van Den Prince. Inde 
ſchattinghen die hem betaelt wozden / geeft 
de Gheeftelychhept haer deel bpfander. De 
verdragiugen die den Prince deſes Landts 
met den Paus heeft / zijn bp-na die Lan 
Vranckrijck gelijc: Want den Prince noemt/ 
ende den Paus beveſtight de Prelaten/ ende 
geenigh wederfcheijben en Wozt fonder deg 

Peinxen goetwilligheyt geerecuteert: Ende 
behalben Dien en mach hp door bedel deg 
Paus zijne onderdanen met upt den Lande 
trechen/ om gheenderlep oorfaecken/ maer 
moet eenige gedeputeerde Comiffarifen ver⸗ 
epffen ban die plaets/ welche fake men dan 
Moet verkavelen. De ertraoidinarife tijte⸗ 
len/ die den Printe ban defe Landen heeft/ 
zijn Carronichen van S. Servaes, ende Abdiſ⸗ 
fe ban S.Geerrruydt, ’t welck een bermaert 
Clooſter van Nonnen fe.Pp noemt fich oock 
eeneeuwigh Vicaris des Aijcks door geheel 
Vrieflandt, tot het Landt Bechmarien toe/ 
aendeepnden ban Denemarcken, sijnde een 
preeaminentie die door Maximilianum ver⸗ 
creghen is banden Keyſer Frederico zijnen 
Vader / fo Loor hem / als Voor zijne nacome: 
linghen. 

Haren Godsdienft. 

Fn alle be Handen des Herde-Bertoghe 
en wort geen andere ererritie gebonden/ als 
Booms-Carholijck : doeh derhalven moet 

XXI. 

niet gelooft zijn datter gheen volcken is / die 
de opinien Lutheri ende Calvini navolghen / 
aengefien datter wepnigh Steden ziju / Poor⸗ 
nemelijck in die gene/ dieeertjdts van hem 
afgenomen zĳn geweeft/ ofte men vinter bes 
le van fodanige lupden, Dochen mogen haer 
gevoelen niet openbaren/ veel min defſenin⸗ 

huns geloofs doen/ of zijn berepbt om gez 
dn te Worden. De andere zijn pherigh mn 
het Roomſche Catholijcke geloobe. 

Aerds-Bifdommen ende Bifdom- 
men, diein degantfche Neder- 

landen zijn. 

Den Geeſtelijcken Staet vande gantfche 
Nederlauden int generael / beftaet in Drie 
Aerds·Biſdommen / ende 15. Biſdommen. 
Namelijck / t Kerrs-WBifdom Lan camerijck 

eft onder nrd de Biſdommen LanAtrecht, 
oornick, S. Omer, ende Namen. 
Det Kerds-Bifdom Lan Mechelen Heeft 

ouder hem de Biſdommen Lan Antwerpen, 
—— ’sHertogen-bos, Ypren, ende 
Rueremonde. 
Det Aerds· Biſdom ban Verecht heeft on⸗ 

der Gem de Biſdommen ban Haerlem, De- 
veter, Middelburgh, zeeuwaerden , ende 
Groeninghen. F 

Bet AerdsBiſdom van Camerijck is 
opgericht door den Paus Paulum IV in den 

are 1561; want te dorenen was het maer 
een Biſdoin. Deneerſten Bifſthop was ges 
noemt S. Diogenes, een Grieck gebozen/ ig 
te Atrecht Door den Biſſchop Lan Reyms 

acveert Biſſchop ban Camerijck , ín den 
ate 390. ende Hebben altijdt de twee Biſ⸗ 

dommen gevoeght ge weeft onder eenen ech 
fchop tot in den jare 1094, in Welck Haer (p 
gefchepden zijn gheworden / ende ’t Bifdom 
van Kamerijck begrijpt ouder zijne Juriſ⸗ 
dicktie be Steden ban Kamerijck, Berghen, 
Condé, Ath, Quefnoy, Landrecy, Avefnes, 
Binche, Beaumont, Brennes, Soignies, 
Maubeuge,Chimay, ende bp na het gantfche 
landt ban Henegouwen,Cambrefis, ende een 
weynigh Lan Artois,een deel der Steden van : 
Valencijn ende Doornick. 
De teliĳckhept ban Atrecht, na dat 

die langeu tijt de fchepdinge berfocht hadde, 
heeft eyndelijck ban den Paus Vrbano XI. 
vertreghen eenen bpfonderen Biſſchop te 
hebben/ in t Faer 1094, Den Biſſchop heeft 
onder zijne Furifdicktie de Steden Acrecht, 
Douay, Bethune, Bapaulme, Lens, Armen- 
tiers, Bouchain, la Vaffee, een partp ban Va- 
lencijn, ende heel bleckenende Dorpen, 

Bet Biſdom Lan Doornick ig opgheríicht 
fn den Pare 480. ende een wepnigh tüdtg 
daernais het gevoeght aent Bifdom ban 
Noyon, hebben oock Wel Goo. jaren aldus 
tfamen geboeght geweeft onder eenen Bifs 
fchop/ fo dat de ſcheydinghe gheaccordeert 
Wiertinden Pare 1123, door den Biſſchop 
Van Noyon, ende quiĳtteerbe het Bifdom 
ban Doornick, 
Het Bifdom-ban S.Omer is opghericht 

Doo? Dien datde Stadt Terouane Verwoeft 
zijnde doo? den Kepfer Carolum V. in t Haer 
1553. het incomen deg Biſdoms ban Teroua- 
ne in dryen verdeelt wiert; namelijck/ een 
beelaen het Biſdom Lan Bolongien boog 
Vranckrijck, een ander deel aen ’t Bifdont 
ban S.Omer boot Artois, het derde deel aen 
het Biſdom Lan Ypren boog er 

ger⸗ 

* 

— 



XXIII, 

onder ’t gebiedt des Aerds-Hertoghs Alberti. 

Daeromme isde Collegiale Kercke Van S. 
Omer inden Hare 1559. opghericht tat een 

Cathedrale / hebbende onder zyjue Juriſdic⸗ 

tie to. Hteden/ alg S. Omer, Aire, Heſdin, 

Grevelinge, &c. met veel Dorpen) fo in Ar- 
tois, alg in Vlaenderen, van⸗4z. mijlen in De 

lengde) ende 39. mijten tu de bzeedde. 

in den jare 1559. is de Collegiale Kercke 
ban s-Romboutte Mechelen opgericht tot 

een Mmetropolitane; behalven de Biſdom⸗ 

men/ die daer onder zjn / Wierden daer toe 

geenen 17. Steden/ Mechelen, Leuven, 

Bruffel, Tillemont, Landen, Dieft, Aerfchor, 

&cc. met veel Dorpen/ tot Ge. mijlen inde 

lengde / ende zo, inde breedde. 4 

De Collegiale Kercke van onfer La Vrouwe 
tot Antwerpen is inden jare 1559. opgerecht 

tot een Cathedzale/ met Bifehoppelicke 

Furifdicktie over 7. Steden namelijck/Ant- 
werpen, Liere, Bergen op Zoom,êc.met veel 

Dorpen/ tat 56, mileu inde leugde/ ende so, 
inde beeedde. 
De Collegiale Kercke ban S. Tan binen 

Gent ig inden Hare 1559. opgherecht tot een 
Tathedrale/ begrijpende onder hem Hier 

Dteden/ Gent, Audenaerde, &c. ende Heel 
Doꝛpen / tot 46. mijlen in de lengde / ende 24. 
iude breedde. 
De Collegiale Kercke ban S. Tan Euange- 

lift binen den Bos ís inden Hare 1559. opge 

zicht toteen Cathedzale Kercke, hebbende 

ander heim ro, Steden/ den Bos, Helmonds, 
Bommel, &c. met heel Dorpen/ tot Go. mijz 

Ten in de lengde/ende zo, inde beeedde. 
De Collegiale Kercke van S. Donact biu⸗ 

ven Brugghe fg verwiffelt ineen Cathedrale 
inden Fate 1559. begrijpende onder hem 9. 

Steden/ als Brugghe, Sluys, Ardemburgh, 
&c. met geel Dorpen / tot 54. mijlen in de 

lengde/ ende 15, in de bꝛeedde. , 
_ Bet Kloofter der Beauliers Kanonicken 
inde Kercke van S. Maerten binnen Yperen, 
is inden Hare 1559. opghericht tot een Car 
thedrale Kercke van wereltlijcke Kanonic⸗ 
Ken/ begrijpende onder zijne Biſſchoppelüc⸗ 

Ee Furifdicktie 10. Steden / Ypren, Duyn- 
Kercken, Bergen, Furnes, &c. met veel Dier: 

Kenende Dorpen/ ban 54, mijlen ín de leng” 

de/ ende 23. inde breedde. 
De Collegiale Kercke ban den H. Geeft 

binnen Ruremonde ig ín dent Hare 1559. Vers 
andert ineen Cathedzale/ met Biſſchoppe⸗ 

15 

lijcke Juriſdicktie over ro. Steden / Rure- 
monde, Nimweghen, Zutphen, Venio, &c- 
met veel Borpeutot so, mijlen in de lengde/ 
Ende 30, IDE breedde. 

Het Bifdom van Verecht is opghericht in 
den Hare 690. door den Paus Sergium, Ende 
ineen Aerdg-Sifbom des Haers 1561. heb⸗ 
bende onder hem de Bifeommen hier boven 
gemelt;de limiten des Biſdoms Lan Verecht 
wt particulier begrjpẽ het gautſche Sticht 
ban Vrrecht, een deel Lan Hollandt, ende 
Gelderlandt, met de Graeffchappen ban 
Bueren, Kulemburgh, ende Vianen, ett. in de 
welcke ghetelt worden zo. Steden met bele 
Dorpen) tot go, mijlen in de lengde/ ende 40, 
in de breedde, 
De Parothiale Kercke Han S. Bavo tot 

Haerlem is fn den jare 155. tot een Cathes 
drale opgericht/ hebbende onder hare Ju⸗ 
riſdicktie 12. Steden in Hollandt, ende bele. 
Boꝛpen / tot go, mijlen mu De lengde / ende 30, 
ín de breedde. 
De Collegiale Kercke Ban S. Levijn bin: 

nen Deventer ig ín den Jare 1559. opgericht 
in een Cathebdrale/ met Biſſchopyelicke 
Furifdicktte over 25 „Dtedenende vele Dor: 
en tit 56. mileu inde lengde/ ende z3. in de 
zeedde. 
De Collegiale Kercke van S.Pieter binvert 

Middelburgh,tg in den Flare 1 559.berandert 
ineen Cathedzale/ hebbende ander haer 10. 
Stebenende veel Dorpen/ begrijpende 72e 
wijlen ín de lengde/ ende so. in de breedde. 
De Parochiale Kercke van S-Vijt binnen 

Lecuwaerden,fg in den Hare 1559. opgericht 
in een Cathedzale/ met de Juriſdicktie over 
Io, Steden ende Heel Dorpen / begrijpende 
onder haer 72. mijlen inde lengde / ende 50. 
inde bzeedde. 
De Parorhiale Kercke Han S. Maerten 

binnen Groeninghen, ig ín ben Hare 1559. in 

een Cathedzale bevandert / begrijpende on⸗ 

der hare Furifdicktie de ganes eerlijck: 
hepdt des Stadts / be welcke feer groot is / 
metde Eplandé Lan Rollingen en Borchem, 

Tegenwoordigh nu de ———— Sta⸗ 
ten het Aerds⸗Biſdom Lan trecht befitten/ 
ende dien Golgens oock bele andere Biſdom⸗ 
men ende heerlückheyden / hebben ſy met de 
veranderinge der Beligfe oac met eenẽ ber: 
wiſſeit de Bierarchique ordze/ die be Boom: 
fche Kercke aldaer geftelt hadde. 

De Heeren ende Graven van 
Vlaenderen. 

Defezijngevveeft F oreeft-Meefteren ende Bofvvach- 

teren van Vlaenderen. 

der 
Fo- 

mee- 

fteré. De 92, Jaren / inden Jare 
1 | Anthonius 2, zone ban Lyderico, is zijnen Dader 

Getal Mtb. Bucanus, wiert Den eerſten Aroveeft-meefter ban Vlaen-
|! zeit 

deren ghemaeckt/ ontrent den Fate 6o3. Door DEN Honing BAN a, (vv 

reeft-|Vranckrijck, Clotarium , te behouden boor hem ende fijne nakome: 

linghen / ende vegierde het Landt ‚2. Jaren, is gheſtorven oudt fijn: 

Taren } Taren 

678 4645 
ebolcht in het 

2 Jee 678, int De regieringhe ban Vlaenderen. In deſen tijdt zijt de 

tthen / Wandalen / Punnen/ end eandere Barbaren in die Lans 

ven ghevallen / beroobende ende alloopende het gantſche Landt / ſ id 



16 Van de Nederlanden, 
Geral gev eenighe wederſtandt ban defen Froozeeft-meefter;de welcke zich * — — met Den sijnen na Vranckrijck bertrock. Á Hf ie gele 3 | Bouchardus, een derde zone Lyderici ‚is / doo? het Oberlijden zijns. 

Bꝛeoeders Anthonij , berooft ban het Ampt des Fozeeft-meefterg, ban Vlaenderen, doo? Theodorum Honingh van Vranckrijck, doch) | beeft hem gheoctvopeert de heerlickheydt ban Harlebeeck. Doen 18, Vlaenderen ban de Gotthen Bunnen/ ecc. bog? de tweede-mael ghe⸗ 
ruineert: foo dat het meeſte Deel ban Vlaenderen bp na gheheele hou⸗ Deet jaren lang woeft ende Lerlaten Bleef. 

4 |_Eftoredus, een zone Bouchardi,ig Doo? het oberlijden zijnd Daders ende Moeders / geworden Prince van Leuven ‚Deere ban Harlebeec, 
eñ bierde Foreeft-meefter Ban Vlaend eren, is geftorben inde jare — | 792 4760 5 |__Lydericus II. Bucanus, een zone Eftoredi, ghetrout hebbende cen edele Foffrouw/upt Duntllandt genaemt Fiandrina, beeft ban haer (fo ſommighe willen) Get Landt zijnen name verkreghen. Defen is 
Boo? Carolum Magnum gheordonneert/ als Opper-Fozeeft-meefter/ Ont int zijnen name alle de Weghen / Bosen ende Velden: ban alder- | hande gheboeft ende Moordenaers te fedighen ende te zupberen/ 
waer ban Gp zieh dapperlick ghequeten heeft / Baeromme bp oock 
gheftelt is eerſte Brave ban Harlebeeck. Deeft alg cen deughdigh Prince gheregiert in defe Landen 44. jaren, onder De Koningen ban Vranckrijck,Carolum Maguum ende Lodovicum Debonarium zijnen zone / ende is oberleden in't Jaer 836. Was cen goedt Cheriſten / ende ontboodt beel Bifrchoppen ende Priefteren in zijne Handen / omde 
oberighe Depdenen (Die't noch bele waren) tot den Chꝛiſtelicken gez 
loobe te bekeeren. rap opde 6 |_ Engelranus, of Ingerranus , een zone Lyderici IT, ig zijnen Waver ghevbolcht in het goubernement ban Vlaenderen, ende in het Graef: 
fchap ban Harlebeeck, heeft geleeft onder de Koningen ban Vranck- 
tijck, Lodovico Debennario, ende Carolo Calvo, de welcke hu oock hommiagie berleent heeft ober zijne Landenende Deerlichepden. Hp 
beeft bele Steden / Kaſteelen/ ende afgheworpen gheſtichten doen herbouwen, ís oberleden in den Tare 

| 7 |_ Odoacer,een zone Engelrani, ie zijnen Wader gheſuccedeert; heeft mede beel Steven Doen repareren; ende de Dtadt Gent met mupzen ——— elf jaren gheregiert hebbende, ig bu gheſtorben in 
den jare 

836 14803 

852 4819 

863 4830 

Begin der Graven van Vlaenderen. 
Getal 
be B Alduinus, toeghenaemt Ferrea-man us, een zone Odoacri, ig ghe⸗ ‚Gra AD fucceveert. Da beeft wechgheboert de Schoone Tudith,„BOedutse | Vie Des konings ban Engelandt, Ethelvoldi ‚ ten Dochter des Keyſers | 'deré, Karoli Calvi 'ttwelcke een oorſake was dat Yp in langhen tijde gheen | beeghebinghe ban den Keyfer berkrijgen en konde ; ten ennde noch⸗ |E {tang berfoet zijnde, heeft hp hem gemaeckt eerſte Grabe ban Vlaen- deren,hem de felve Eanden als ten Bzeundt · ſchatte gevende: behou⸗ | Dende niet te min aen hem ende zijne Ducceffeuren de Douberepni- | tent Deg boomoemden Landts. Pebbende Vlaenderen gheregiert alg. | Bof-wachter 25. jaren / ende alg Grave 1 s. jaren) is inde DtadtA- trecht gheftorbenin den Jare 377. of foo ſommighe willen (879 14846 2 |__Balduainus IL. Calvus, een zone Balduini, Geeft zijnen Dader ghe⸗ polght / ende beel bictozien teghens den Denen ende ormannen | behouden is gheſtorben inden jare | 918 [4885 3 | Arnulphus Magnus, een oudtften zone Balduini Calvi ‚ fuccedeert; ; beeft teghens de Poormannen groote oorloghen ghevoert / hebbende Guilhelmum Lang-zweert, Hertoghe ban Normand yen Doen om, brenghen / ende gheregiert hebbende 41. Jaren/ is geſtorben ende bez graven te S. Pieters binnen Gent, inden jare 4 |__Balduinus ILL. wordt bp willighe difpofitie zijns Waders derde Orabe ban Vlaenderen, gheregiert hebbende 5. jaren ig gheftozben 

959 14926 

Den jare — — —* 
5 |__Arnulphus II. eenigh zone Balduini NI. heeft het goubernement aenghenomen in ben jare 964. De welcke ban eene heete koortſe inde Stadt Gent oberleden is/ende aldaer in S.Pieters evche begraben/ Wdenjare — 

961 4928 

— 088 [4955 
Balduinus | 



onder ’t gebiedt des Aerds-Hertoghs Alberti. 17 

Setal, Balduinus Schoôn-baerdt IV, oudefte fone Arnulphi IT, heeft int Taren, laren, 

begin zijner regieringhe teghens den Keyſer Henricum II, oozlogh ad En we 

len, | gheboert ; was een Dapper ooploghs-man/ daeronme den Kepſer 

dem oock ſeer lief kreegh / ende hem gaf het Eylant Walcheren m
et 

fijn toebehoorten / waer unt eenen bloedighen vier· hondert · jarighen 

oorlogh ontſtaen is, Ie geſtorben indẽ jare 1036, light begraben in 

S| Pieters ge Gents enn CT, 10355002 

7 | Balduinus V‚toeghenaemt Lilæus, eenighe zoon Balduini IV, beeft 

ín zijnen tijde oorlogh ghevoert tegen Den Kepſer Henricum III, 

hebbende gheregiert 32. jaren; is gheftozbenindenjare — — 1675034 

8 |“ Balduinus VI. toeghenaemt Montanus , was Des voornoemden 

kend oo * © gg @® mt et 5 n Kad er A=] 8 — 8 2 er rd * — | =| 5 3 —— 8 wr Kr] = S se) Be fe WN Eb > me Ss a == a =| KOl 

gheftorvenindenjare —— AA = 10935060 

Robertus 11; deg boorfs. Roberti zone/ ghebpnaemt Hierofoly
mi- 

tanus, heeft dapper teghen de ongheloobighe gheftreden: in Vranck- | 
rijck gaende op. ve Mroninghe des konings Ludovici Craffi rijdende. 

“foberde Brugghe ban Neelle bp Meaux, is hp (zijn Pae
rt ſtruvcke⸗ 

lende) Daer onder geballen cf drie dagen daerna geſtorvẽ / inden gave 1111 5078 

12 | Balduinus VII, toegbenaemt-Hapkin, is zijnen Dader gevolght; | 

was een goede Kichter· Hebbende voor zijn oberlijden beftert tot 

Succeſſeur bp teftamenteKarolum zijnen Neve / een zone Canuti des 

Nonings van Benemarcken, is gheſtorven int jaer 

13 | Karolùs Inghebpnacmt Bonus , heeft een broom ende godtbzuchz 

tigh leven glelepdet : verdreef alleclep gheboeftupt zijne Landen / 

ig gheruſt moden jare — — — 

14Suilieimus Normmannus, eenigh Erfghenaem van Normandien, 

doch van zijn erveniſſe ende Hertoghdom ban Normandyen D00? 

zijnen Oom Henrico, Honingh van Enghelande, berooft zijnde / is 

ín dít Graefſchap inghedronghen DOO? Ludovicum Craſſum, Koning 

11195086 

— nd bied 

beletten/ ín —— voor Aelſt omghebracht is / int jarr 1128 5095 

1; | _ Diederick vaniBl z , is-aldusg tot het Wijck gekomen. Ppwas, | 

oreert feer ſubtijl Printe / dapper ende wijs, heeft vier tochten in Den D.
 I. 

Lande ghedaen; maer eer tp De. Vierde op nam heeft hp zijnen zone, 

Philippum alg Gzave ban Vlaenderen mgbehult; nu wedergheko⸗ 

men zinde / heeſt hp zijnen zonelaten bezieen / hem (elven. vertrec⸗ 

Kende in Gee isloofter Ban Watene, bet welcke hp. ſelfs gheſticht had⸗ 
— 16 — — N 11695136 

t Toe bpftandt des Konings ban. leruſalem zijnen Bebe: is inde laet⸗ 

fte tocht voor Are ghebleven ende is door bevel fijner Hunſvpꝛouwe
 

te Clervault begraben: is {onder kinderen achter te laten oberleden / 
ers — 11 91 Sis 

ín Den javgad street ans “er Hai 

17 | Baldinus VEL, Gpabe ban Henegouwen ende Namen / is Doo fijn 
Bup{-bzouwe. Margaritam van Elfaz, een fufter Philippi van Elfaz, 

Booy Get overlijden zijns fwagers gheſuccedeert. Aas in rechte li⸗ 

nie afahekomen ban Balduino IL. taegenaentt Montanus, berdzeben 

5 od? Robertum den Vries zijnen Som, Heeft ooꝛloogh gheboert tes 

ghen Theodorum van Bevren, Grave van Aelft ; teghen Henricum 

Gzabe bam Namen, ende teghen Den Gzave ban Nevers: Is ghe⸗ 

flopvenindenjarg — Torn SEE — — edt 1945161 
2 Baldui- 

— ⸗ 



18 Van de Nederlanden, 
el BalduinusIX, is fijnen Dader ghefuccedeert / ende aldus is bit rid, —— .Brꝛaefſchap van Vlaenderen wederon ghekeert acn haer vechten guu [der w ven \flanume, Is naderhandt Mepfer ban Conftantinopolen ghekozen in 5 18 denjare 1204, wierde ghevanghen Lan den Koning ban Balgarien, 

ende na Turckyen gheſonden; geftorben zijnde! is in Griecken-landt 
begraven, inden jare —— 

19 |_ Ferdinandus van Portugael, een zone Zanchij des Konings van _{Portugael, wort Door zijne Diouwe Toannam (Gzabinne ende Erf: 
ghenacm deſer Landen / als zijnde de oudtſte dochter Balduini IX,) 
De 19. Grabe. Zijn Hupfvzouwe heeft na zijn doodt hertrout Tho- mam den Oudeften zone Des Hertoghs van Savoyen. Zijn epndelick bepde fonder kinderen fp gheregeert hebbende in alg 38. saven) ghe⸗ ſtorven in den jare _—_— — [1243/5210 20 Margarita, De outfte dochter Balduini IX, ig gevolght ín de Graef⸗ 
fchappé ban Vlaenderen ef Henegouwen, weduwe zijnde ban haren tweeden ende laetften Man. Fe ghetrouwt gheweeft ecrftacn Bo- chardum van Avelnes, dien haer Dader Balduinus ‚ als hp den tocht Dede na Conftantinopolen, haer tot een Vooght gheftelt hadde; den welcken fp twee foonen ghebaert beeft / namelick Ioannem, wieng nakomelinghen zijn gheweeft Graven ban Henegouwen ende Hol- landt, ende Balduinum ban Beaumont. Dan defen Bochardum afge: fchepden zijnde: obeemieg Du boo) ‘tBoutwelick Onbder- diaken: wag gheweeſt / ende tſelbe verborghen hadde ghehouden / heeft fp met be: heben ban hare fufter Toan na, Örabinne ban Vlaenderen, gettouwt ‚Guilielmum vä Dampire, bp wien fp geprocreeert heeft Guilielmum, Die jongh ſtarf / Guidum haven Succeſſeur / Ioannem ende Mariam. 30 gheſtorven in't jaer —- — Guidas van Dampierre heeft met accoort ende tranfactie gepaſſeert miet zijnen halben broeder Toannem van Avefnes Grave ban Hene⸗ 
gouwen „behouden den tijtel van 2 1. Gꝛave ban Vlaenderen/ was Wijs ende voorſichtich / doch berliet hem te feecop zijne Wrienden:| 18 te Compaígne in hechteniffe gheftorbeninden jare —- —— [15045 271 22} Robertus HIT, was mede Heere ban Bethunes, eéwijgende deugt) ||: digh Prince heeft den Koningh ban Vranckrijck be Steden Rijffel| | opende Douay; weder in —5— gheſtelt: troch met Karolum Hertoge | ban Anjou zijnen Sch 

| Die hy met zijn eyghene handt ombzacht. Heeft Yolentam ban Bour- gongen fijn tweede Pupf-broutwe met den toom fijns Peerts gedoot / om dat fp Karolum zijnen zone vant eevfte Houwelick vergheben 

en a efen nd 

127815245 Er 
— 

— 2 * — had u a 5 5 E, S et ms) D 3 — 8 =| Ss — 5 pd — er hand 23 | Ludovicus van Nevers, toeghenaemt Cresfiacus, omdat hy ín den 

ze pBethunes, fijn Gzoot-Dader ban Vaders sijde / niet teghenſtaende Bat Robertus van Caſſel ſijn Baders broeder uvt beſit pooghde te ko⸗ men; Is gheſtorven in't jaer — —— ⸗—ñ 24 | Ludovicus van-Male (alfoo ghenaemt ban een Dorp b Brugghe|- ghelegen / eenigh zone des ghedachten Ludovici, ende ——* al⸗· le be Graefſchappen ghebolght: oock ban weghen fijn Moeders |, |: (Graot-mocder unde Gracffchappen van Artoysende Bourgóngen: || MWas een Pꝛince moedigh ende ſtrijdbaer/ maer te wzaecugierigh: gheregiert hebbende 58. jaren/ is jr banden Hertoghe ban Berry |< vermoort obernuts eenigh verſchiltuſſchẽ hun gereſen Wan wegen | bet Sꝛaefſchap ban Bolongen: Dtatf in't jar — 138 z5 | Philrppus-Audax,twas de vierde zone Ioannis Valeſij des Konings) >: ban Vranekrijvky endeenghen beoeder Caroli Vs, Door welckerg gifte h Hertoghe bar Bourgondien ghetworden is! ende daer na door al: liancie beg Houwelicks mee Margaritam, eenige dochter / aide geheel Erfghenaem deg Graben Ludovici ban Malc; is gheweeſt · AGꝛa ⸗ ‚be ban vlaenderen Hertoghe van Brabant, Grave ban Artoit ende „Heere van vatines ende Mechelen: Is te Halle in Brabant gheſtorben LUC jaer·⸗—⸗ — ME 5 
26|_ Toanues den otivertzaeghden, oudtſten zonedes boornoemden Phi: Lippi ende Margerite;18 na het obeclijben fijns Vaders, Erfgenaem geworden malle de Landen ende Heerlickheyden / als van Bonrgon- Î ‚bid * gien, 

—— — Heers (nne. 
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onder tgebiedt des Aerds-Hertoghs Alberti. 

man ban Blepner fkature/ maer ban grooter courage; heeft De rebel 
lighe Luykenaren gheftraft. Fe ghedoodt op de B2ugghe ban Mon- ven, 

treau fur Yonne, gheregiert hebbende fijne Landen : 5. jaren; is bez 
grabenin de Carchufers te Dy on in Bourgongen. 

Philippus dé Goeden , was eenigh zone loannis van Bourgongen, 
‚ende dien bolghens Hertoghe ban Bourgongen ende Brabandt, Graz 
be ban Vlaenderen ende Artois, Paltz⸗grabve / Deere ban Salines ende 
Mechelen: heeft met De Engelfen (om te beter De doodt fijns Daders 
te weken ) een Wrede aenghegaen / het welcke geoote oorloghen in 
Vranckrijck beroorſaeckt heeft. Heeft De rebellighe Gentenaren ghe⸗ 
ſtraft eft maeckte De Luykenaren hem onderdantah/ ruwincerde Di- 
nang; boeghde aen fijn heerlickheyden de Hertoghdommen ban Lut- 
femburghende Limburch, met de Graefſchappen ban Hollandt, Zee- 
landt, Henegouwen ci Namen, (zijnde alfdoen het Hups ban Bour- 
gongen ín fijn hoochſte macht ende aenften ) heeft mede ingheſteldt 
de ordre Des gulden Vlies, tt face 1419, Is epndelick te Brugghe 
gheſtorven / oudt zijnde 52. jaren / in den jare 

Karolus Audax, eenigh zone / is fijnen Dader ín alle fijne Heerlick⸗ 
bhepden ghebolght : was een ſtout ende ſtrijdtbaer Prince / Die oock 
by fijns Daders leben den Koningh ban Vranckrijck in eenen lach 
bp Parijs ontdaen beeft : heeft de Luykenaren (tegen haren Biſſchop⸗ 
fiunen Neve / cebellecende) gheſtraft. Op'tepnde fijns levens heeft 
hu drie dachtinghen berlozen; d'eerſte te Morat in Zwitferlandt; de 
tweede te Grangi ; De Derde te Nancy; alwaer hp oock felfs ghebleben 
is / in den jare 

Maximilianus Aerds· Hertogh ban Ooftenrijck, zone bes Keyſers 
Frederici III. troude (na het oberlijden des Konings Ludovici XI) 
Vrouwe Mariam, eenighe Erf-dochter Karoli ban Bourgongen. Pp 
is ban den Brugghelinghen ghebangben ghenomen gheweeſt / ende 
neghen maenden langh ghehauden/ Doch weder los ghelatenom de 
vreeſe Die fp hadden boo, ſjnen Wader; Die (om hem te ontfetten) af- 
quam. Is gheftorben (lkepfer gheworden zijnde) ín den jare 

Philippus, oudtſte zone des ghedachten Maximiliani, is door het 
oberlijden fijns Moeders / Erfahenaem in alle de Landen banBour- 
gongen etc, gheworden / in Den jare 1482, noch gheheet jongh zijnde, 
onder De booghduſchap fijns Daders ; ten welcken rijde Vlaenderen 
bele quaden obeckomen zijn. Defen Prince hoewel jong zijnde / was 
ban goeden verſtande; is ſeer jongh gheſtorven in Spaengien, niet 
ſonder vermoeden ban bergift / in t jaer so ;. fijn Wader noch leben 
De/ ig te Grenaden begraven. 

Karolus V.Rooms Keyſer / oudtſte zone Philippi Eerds· Hertoghs 
ban Ooftenrijck, ban Bourgongen /etc.is ſijnen Wader geſuccedeert / 
noch jongh ſijnde / in alle fijne Beerlickhepden, Was een Peince / die 
doo? fijne Daden meer bermaert is / als hp door wijn penne kan wor⸗ 
Ben. Is in Spangien gheſtoꝛven / inden jare 

PhilippusI, koning ban Spangien, volght fijnen Dader (behalven 
in't Kepſerrijck) ín alle de Landen ende Heerlickhepden / als mede 
in De Nederlanden: tiert gehult/fijnen Wader Carolo V. noch leben: 
de / in den jare 1549. twee-en-twintigh jaren oudt zijnde : Heeft ver⸗ 
fchepden Bouberneuren in Nederlandt ghefonden/ onder De welcke 
bhp veel Bozgherlicke oorloghen gehadt beeft/foo om de Keligie / als 
omde Privilegien van peder Provincie ; fo Dat een Deel Der felber hun 
ban fijne ghehoorſaemheydt onctcocken hebben / hun vereenight 
hebbende met malkanderen. Defen Pzincezich voelende opt epnde 
fijns lebens te zijw in Men des jaers 1 598. gaf fijn jongſte dochter 
Ifabella Clara Eugenia, ten Gouwelicke aen den Aerds· Hertoghe Al- 
bertum Ban Ooftenrijck, ſijnen Neve; Gem met eenen in gunſte des 
Houwelicks ghevende alle de Nederlanden ende het Braeffchap ban 
Bourgongen. Is gheftozben den 13. September / inden jare 1 558. 
oudt zijnde 7z. jaren. 

Albertus Berdts-Dertoge ban Ooftenrijck, ende Ifabella Clara Eu- 
genia, bolghens have Donatie / nemen poſſe ſie dee Nederlanden, 
die noch oberigh Waren onder de ghehoorſaemhendt des Konings 
Philippi II, Dader des gefepden Ifabelle, met bewilliginge ban ha⸗ 
ven Bzoeder Philippo III , tegenwoordigh Woning van Spaengien, 
ecc, Den AerdtsHertogh fochte met aile B de ——— 

ij onder 
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20 Van de Nederlanden, 
onder fijn ghebiedt te brenghen / fchrijbende te fijner acnkom fte ee 
nighe brieven / foo aen De Staten Der Geunieerde Provintien, als aen 
den Voꝛſtelicken Price Mauricio van Orangien, maer niets te wege 
konnende brenghen door defe weghen / heeft hun met oorlogh aenge⸗ 
taft: Ben krijgh niet ſeer gheluckelick voerende / ende als nu verlie⸗ 
fende/als nu winnende; Laet Den Slagh in Vlaenderen, wint Ooften- 
de, ende berlieft het Eplandt ban Cadzant, Be Dteden Grave, Sluys 
ende Ardemburch. Doch epndelick tot Daede ghenegen zijnde, biedt 
Ben Staten De felbe aen / op welcker manieren dat het oude moghen 
zij fendt derhalben tot haer: ban ghelijcken emploperen fich bier 
toe De Koninghen ban Vranckrijck ende Enghelandt. Epndelick/ 
| nae langhe communicatien/ handelingen ende Difcourffen ober ende 
weder / 18 in 'sGraven-Hage in Hollandt, in Den jare 1609. ghevonden 
| ten Beſtandt ofte Trebes / inhoudende, als bolght : 

Tractaet ban tBeſtand/ gemaeckt 
eñ beſloten in de Dtadtende Cicé ban Ancwerpen, 
Den o. Apzil 1609. Boor Den tijdt ban twaelk Jaren/ tuſſchen de Com⸗ 
miſſariſen ban de Sereniſſime Princen, Eerds Hertogen Albert ende 
Iſabella Clara Eugenia, fo wel in Den naem ban hare Majeltept Catho⸗ 
lique / algden haren; met den Commiſſariſen ende Gedeputeerde van 
De llluftre Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlandtfche 
Provincien: Ende dat door het tuſſchen comen, ende met adDhjjs bande 
Heeren Ambaſſadeurs Lande Koninghen den alder-Chriftelijckften, 
ende an Groot-Brittangien. 

Ufo de Doorluchtichfte Princen; Lertz-Pertogen/ Albert ende Iſabella 
Claca Eugenia / ghemaeckt hadden den Lier ende twintichſten Apulis/ in⸗ 
den Zare Dupfent fes hondert ende feben/ cen Beftant ende ophoudinge ban 

Wapenen voo, acht Maenden / metde Illuſtre Heeren Die Dtaten Generael ban: 
Be Vereenichde Provincien der Nederlanden / in qualitept/ ende als d'ſelpe houden: 
de boor vrye Dtaten/ Provintien; ende Landen/ opte welcke fp lupden niet en pre⸗ 
tendeerden:Belcke Beftant mofte worden geratifieert / met ghelijcke verclaringhe / 
bp de Majeſteyt banden Catholijcken Contnch/ boog fo veel hen 't ſelbe mochte aen: 
gaen ende Die voorſz. Kaãtificatie / ende berclarcinge overgelebert aende boorfz. Heeren 
Dtaten Drie Maenden na tjelve Beftant/ gelijck gedaen is bp opene Brieven van⸗ 
den achthienden Deprembzis inden felven Jare Ende daerenboben gegeben aende 
boopfz, Heeren Eertz Hertogen’ Procuratie fpeciael Den thienden Fanuarij fefthien- 
hondert ende acht/ Omme fo in zijne/ als hare namen te doen tgene fp lupden ſouden 
oordeelen behoorlijck / onmete comentoteene goede Weede, ofte cen Beſtandt voor 
lange Zaten: In ghevolch van welcke Procuratie / die boorſz Veeren Eertz hertogen 
oock by hare Beieven ban Commiſſie banden ſeben ende twintichſten bande ſelbe 
Maent genomineert / ende ghedeputeert hadden Commiſſariſen onume te handelen / 
ende trackteren inde boorſz. namen ende qualitepten/ ende bu die gelegentheyt gecon⸗ 
fenteect ende geaccopdeert: Dat het voorſz. Beſtandt foude worden berlengt ende ghe⸗ 
continueect/ cat berſcheyden reyſen / ende felfs Den twintichften Men / tot het pnde 
Banden Jare ſeſthienhondert ende acht: Maer tot meer reyſen vergadert gheweeſt 
zijnde, metten Ghedeputeerden banden voorſz. Deeven Dtaten/ Die oock banden fel- 
ben Peocuratie ende Commiſſie hadden / gedateert den bijfden Februarij deg boorfz. 
Jaers /en hadden niet eens cunnen worden opte voorſz. Deede/omme bele qroote fwa: 
richenbenonder henlupden ontftaen: Ter welcker oorſaecken Die Beeren Ambaſſa⸗ 
Deurs banden Coningen/ den Alder-Chufteliyckften/ ende ban grodt⸗Beittaingien / 
Die Chur⸗ Furften/ Paltz ende ban Brandenburch / die Marck·Grave van Anfbach/ 
ende Lant- Grave ban heſſen / geforiden opte plaetſe ban wegen Die voorſz. Heeren 
Coningensende Princen / omme te helpen borderen een fo goet werck fiende Dat ſplun⸗ 
Ben ghereet waren omme te fchepden; ende breecken Die geheele handelinghe hadden 
gheproponeert cen Beftandt boorlange Jaren / op feeckere conditien begrepenin een 
geſchrift ghegeben Ban haren't wegen / aendeeene/ ende andere: met begheerte ende 
bermmaninge haer Daer mede te willen conformeren/ Op welcke ghefchafte verſchen⸗ 
Den andere ſwaricheden wederom ontſtaen zijnde, waren ten leften op hunden den nez 
genden Apeilis Duwjent fes hondert ende negen’ bergadert Herr Ambroſio —— 

arqui 



onder ’tgebiedtdes Aerds-Hertoghs Alber. 21 
Marquls ban Benaffro / Widder bande Ordre banden gulden Wliefe/ banden Kaet 
ban State / ende banden Oorloghe ban zijne Catholijcke Majeſtendt / Maiſtre de 
Camp Generael ban zijne Legers / etc: Heer Jehan Kichardot/ Widder / Deere van 
Barlp/ vanden Kaedt van State / Hooft · Preſident vanden pride Kaedt van hare 
Hoocheden /ett: Jehan de Mancicidoꝛr / banden Kaedt banden Oorloge / ende Deere 
taris ban zijne boorꝛſz. Catholijcke Majeſtent: De eerwaerdige Pater Broeder Johan 
Nepen / Commiſſaris generael bande Oꝛdre ban Sint Francois inde Nederlanden/ 
ende Heer Loups Verreycken / Kidder / Audientier / ende eerſte Secretaris van Hare 
boorfs Hoocheden / In trachte vande bzieven ban Prꝛocuratie bande voorſz. Heeren 
Eerdtz Hertoghen / omme te trackteren fo in haren namen / als inden naem banden 
boorfz. Deere Catholijcken Coninc/ Den inhoudt ban welcke Procuratie hier na is gez 
infereert/ met Die banden voorſz. Heere Coninck bande eene zjde ende Deer WOillelm 
Toduwijck / Grave ban Naſſau / Catzenellebogbhen/ Vpanden / Dietz / ett. Deere ban 
Bilſtenn / Gouverneur ende Capitepn Generaelvan Vꝛieſlandt / Stadt Groeningen / 
ende Ommelanden / Deenthe / etc: Deer Walraben / Deere ban Beederoode / Viañen / 
Burchgraef ban Vtrecht / Heere ban Amenden / Cloetinghen / etc: de Deere Cornelis 
ban Gent / Heere ban Loenen / ende Meynerſwijck / Burgh· Graef / ende Kechter van 
het Kijck / ende bande Stadt van NRimmeghen: Peer Johan ban Oldenbarnevelt/ 
Kidder / Deere banden Tempel / Kodenrijs / ett. Adbocaet ende Bewaerder bant 
groote Zegel / Charteren / ende Kegiſteren ban Hollandt ende Weſt· Vreiellandt: Heer 
Jacques de Malderee / Kidder / Heere / ban Hepes / etc. eecfte ende vepzefenterende den 
Adel inde Staten / ende Kaet ban Get Graefſchap ban Zeelant: d Heeren / Gerardt 
ban Keneſſe / Deere vander Aa/ ban Streefkercken / Nieuleckerlant / etc. Gellius 
Hillama /Doctoꝛ inde Kechten / Raet ordinaris inden Raedt van Drielandt: Jehan 
Sloeth / Deere ban Sallick / Drzoſſaert ban het landt ban Vollenhoo / ende Cafteicpn 
bande heerlijckhent Cuinder: ende Abel Coenders ban Velpen; Veere in Jaen, ende 
Cantes / inden naem bande voorſz. Heeren Dtaten/ oock ín crachte ban hare Brieven 
ban Procuratie ende Commiſſie / van ghelijcken hier naer gheinfereert tec anderen / 
Die welcke met intecbentie ende Deur het adbijs ban Heer Pierre Jeannin / Kidder / 
Daron ban Chagni / ende Moniheu / Kaedt banden Alder-Cheiftelijckften Coninck / 
in zijnen Kaedt van State / ende zijnen Ambaſſadeur ertraopdinaris aende voorſz. 
Heeren Staten / moe Heer Elpe de la Place, Widder, Deere van Kuſſy / Burchgraef 
ban Machault / oock Maedt inden voorſchreven Kaedt ban Dtate/ ordinaris Crel- 
man bande Camer banden voorſz. Coninck/ Bailliu ende Capirepn ban Witrp le 
Francois/ ende zijnen Ambaſſadeur ordinaris vefidevende bp de voorſz. Beeren Sta⸗ 
ten/ Deer Wichard Spencer: Kidder / Edelman ordinaris bande privce Camer ban: 
den Coninck ban Groot· Britannien / ende zijnen Ambaſſadeur extraordinaris aende 
voorſz. Heeren Dtaten/ ende Deer Rodolphe Winwoud / Widder, Ambaſſadeur or⸗ 
dinaris ende Kaet banden boorfz. Coninck inden Kaedt ban State der voorſz. Pro⸗ 
bincien / gheaccordeert zijn inde forme ende maniere Die hier na volcht. 

Articulen van ’t Beftandt, 

J. teptende conditie die zijn fonder uytſonde⸗ 
Iden eerſten die Loorfz. Heeren Eertz⸗ | vinghe bau plaetfen ofte perſoonen. 
Hertogen berclarcen/ fo in haren namen/ ij Â 7 
alg inden naem Landen Loorfs. Heer Cor Een erich fal behouden / ende datelijck 
ninck / dat fp luyden te vreden zijn te trar⸗ ghebruycſien die Landtſchappen / Steden/ 

teeren mette voorſz. Weeren Dtaten Gene: 
tael bande Vereenichde Provincien / in qua⸗ 
liteyt / ende als de ſelve houdende voor vᷣrve 
Tanden / Provintien / ende Staten/ op de 
welcke fplupden niet en pretenderen / ende 
te maecken met haer inde boorfz.namen enz 
de qualitepten/ ghelijck fp doen bp defe je 
enwoorbdige/ een WBeftandt/ opte conditien 

Bier na beſchreven ende berclaert. 

Te weten/ dat 't voorſz. Beftandt fal Wez 
fen goet/ vaft/ ghetrou / ende onverbreec⸗ 
kelijck/ ende boor Den tijdt ban twaelf Ja⸗ 
ren/gheduerende de welcke We fen fal ophouz 
binabe van alle ackten ban oi sa chap/ ban 
Wat farfaen Dat die zijn tuſſchen den voorß. 
Beeren Coninck / Eertz Hertogen / ende Stã⸗ 
ten Generael/ foter Zee/ andere Wateren / 
als te Lande/ in alle hunlieden Coninckrijc 
Kken / Landtſchappen / Landen/ ende Heer⸗ 
lijckheden / ende voor alle haerluyder Ons 
derſaten ende Inwoonderen van Wat quali⸗ 

Plaetſen / Landen / ende Heerlückheyden die 
pjegenwoozdich houdt ende beſidt / fonder 

daerinne getroubleert ofte belet te worden / 
in Wat manieren datter fp/ gheduerende 
toooefs. Beftandt: Daer onder men berftaet 
te begrijpen die Vlecken / Dorpen / Gehuch⸗ 
— ende platte Landen / die daer van depen⸗ 
eeren. 

KEREN 
Die Ouderfaten ende Inwoonderen ban: 

den Landefchappen Landen Loorfs. Heeren 
Coninck / &erz-Dertogen/ ende Staten, ſul⸗ 
len gheduerende dit Beftandt alle goede cor⸗ 
refponbentie / ende vriendtſchap te famen 
hebben / (onder te ghedencken Die offenficn 
ende ſchaden díe fp lupden hier vooren heb⸗ 
ben gheleden ; fullen oock mogen comen ende 
blijven inde Landtſchappen dD'een vande an⸗ 
dere / ende daer Doen hare trafficque / ende 
commercien in alle verſeeckertheyt / ſoo ter 
Zee / andere Wateren / alg te Lande / t welck 
nochtans den voozßz . Heere Coninck verſtaet 

B ij te we⸗ 
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te efen gevofivfngeert/en gelimiteert aende 
Couninckrijchen/ Landtſchappen / Landen / 
ende Beerlijckhepden/ die hp houdt ende bez 
fidt in Europa/ ende andere plactfen ende 
Seen / alwaer die Onderfaten Lande Conin 
atjen/ ende Princen / Die zijne vrienden ende 
gheallfeerden zijn / hebben Die Hoofs. traf⸗ 
fitque bp onderlingbe bewillinge: Ende aen⸗ 
gaende die plaetfen/ Dteden/ Ports / ende 
Havenen / die bp houdt Lupten de voorß. 
Timiten / dat die voorfz. Beeren Dtaten/ 
ende hare onderfaten daer niet en ſullen moe 
glen exerceren eenige troffjcque / fonder ex⸗ 
»ꝛeſſe toelgtinghe Landen voorß. Deere Co⸗ 
nmek: wel fuiten ſy lupden d'voorſz. trafficq 
moghen doen (indten henlupden fuler geet 
dunckt) inde Landen van alle andere zins 
cen/ Potentaten / ende Volckeren diet hen⸗ 
licden ſullen willen toelaten (oock bupten de 
boorfz. Limiter) fondet dat den voorſz. Hee⸗ 
re Couinch/ zine Officieren ende Onderfaz 
ten / die Bau hem dependeren / fullen doen ee⸗ 
nich belet uyt dier oorſaecke aende Princen / 
Potentaten/ ende PVoltkeren / Die henlieden 
dſelve hebbentoegbelaten ofte ſullen toela- 
ten/ noch van geleken acn benlupden / noch 
aenden partieulievé/ mettẽ welcken (plupden 
„ghedaen Hebben / ende Doen fullen de voorſz 
trafficgue, 

Ende tertwijlernoodich ig een goeden lane 
gen tdt om t° adberteren den genen die bups 
ten Die voorß. limiten met wachtende Sche⸗ 
penzijn / omte defifteren van alie acten ban 
Goniilitept/ Ae geaccordeert dat het Beſtant 
baer niet en fal beginnen dan Lan hurden 
ineen Baer : wel berftaende dat indien het 
advijs bant booefs.Beftandt daer eer can Wez 
fen/ bat van alfdan de vyandtſchap daer op” 
houdenfal/ maer indien na den Looefs. tůt 
baneen Saer eenighe acte ban Boftilitept 
daer fal zijn ghedaen / de ſchade fal fonder uyt⸗ 
fiel Worden gberepa nt 

Die Onderfaten/ ende Inwoonders bans 
de Handen Landen Loorfs. Heere Coninch/ 
Gertsertogen/ende Staten / doende traffic, 
que inde Landen / die eene vande andere/ en 
fullen niet gehouden weſen te betalen meer⸗ 
der rechten ende impofitien/ alg die Onder: 
faten/ ende die banden vrienden / ende gheal⸗ 
Hieerder/ die minft ſullen zijn befwaert. 

Sullen oor die Onderfaten ende Fnwoone 
bergs vanden Handen Landen Beeren Dtar 
ten/ hebben Die ſelve verſeeckertheyt ende 
vryheydt inde Landen vande voorß. Beeren 
Coninck ende Eertz Hertogen / die gheactor⸗ 
deert is aende Onderſaten vanden Coninck 
ban Groot· Brittanien / by het leſte Trattaet 
bande Prede / ende Die ſecrete Artitulen / ghe⸗ 
maeckt totten Conneftabel van Cafiilien. 

VPAAF. 
Wan ghelicken en fullen Die Cooplupden/ 

Schippers, Piloten/ Scteepfbolck/ hare 
Schepen / Coopmanfcheppen/ Waren/ende 
andere goederen/ Haer toebehoorende / níet 
wogen acngeflagen nochte gearrefteert wor⸗ 
dem tfp in rrachte Lan eenich bebel genez 
rael / ofte particulter/ ende Voor wat fake dat: 
tet ſy / van Oorloge ofte anderſints / ſelfs niet 
onder prꝛetext van hem daer ban te willen la⸗ 
ten dieren voor De tonferbatie ende befchere 
meniſſe deg Landts / daer onder men hoch, 
tans níet en berplaette begrijpen bie aenſta⸗ 
gingen ende arreften bande Zuftitie/ deur de 

Van de Nederlanden, 
Ndingaris wegen/ ter ooyfake bande eyghen 
fchulden/ obligatien / ende bundige contracke 
ten maant genen jeghens den welcken die 
boorfs- aenftagingen fullen zijn ghedaen/dact 
inne ghepzoredeert fal worden/ ghelck ghe 
bzupekelijch ig/ narechtende tedenen. 

Ende ten opfien bande handelinghe der 
Pederlandé/ende die Laften ende Zmpofitien/ 
Die geheven fullen Worden op Be koopman: 
fchappen: Indien hier na bevonden Wwozr 
dat Daer inne ig extes / ende dat die eincome 
modeert Woet ter eerfter requifitie / Dic ghe⸗ 
daen fal worden / ter eene ofte andere zijde/ 
fullen Commiffarifen gebeputeert werden? 
omme Die te reguleren ende modereren / bp 
gemeen advijs/ iſt doenljck: fonder dat daer⸗ 
omme het Beftar:dt ſal gebroocken zn / ine 
bren fplupden niet en tonnen accorderen, 

Indien eenighefentencien ende vonniſſen gegheven waren tuſſchen perfonen ban ver⸗ 
fcbepden partpen/ niet ghedefendeert wefen⸗ 
de / tp In materie, civile, ofte criminele / die 
en fullen níet mogen geereruteert werden jee 
gens Die peifconen der ahecondemneerden/ 
nochte bare goederen/ gheduerende tuoorfz. 
Beſtandt. 

EI. Hi 
Brieben'ban Marque ende repreſſalien en 

fullen niet geaccogdeert worden / gheduerene 
de den voorß. tht/ ten fp met kenniſſe ban 
ſaecken / ende in faecken/ inde welcke 'tfclve 
is toegelaten bp de kepferlijcke Wetten ende 
idd ende nade o2dze gheftelt bp de 
elbe, 

EIJ. : 
JBen en fal niet mogen aentomen / innee 

tomen / ofte blyven nde Havenen / Bapen / 
Plapen / ofte Meeden vanden Landen / d'ee⸗ 
ne vande andere / met Schepen ende volck 
ban Oozloghe/ ín getal’t welck ſoude moe 
gen fufpitie gheven/ fonder verlof ende toes 
latinge banden Ghenen/ onder de welcken de 
voorſz. Bavenen,WBapen/ Plapen/ ende Kees 
ben zjn / ten Warte men Gedreven Werde deur 
tempeeft/ ofte ghedronghen werde’tfelve te 
boen deur noodt/ ende omme te fchuwen ee» 
nighe periculen vander Zee. 

à EIF. : 
„Die ghene opten welcken die goederen 
zn aengheſlaghen ende geconfifqueert/ ter 
ooefaecke banden Porloghe/ ofte hare erfge⸗ 
namen/ ende Die haer vecht hebben / fullen 
gebruycken die felve goederen gheduerende 
bet boorfz. Beſtandt / ende fullen die poſſeſ⸗ 
fie ban dien aennemen bp haer epgen authoe 
rítept/ ende ín crachte ban dit Aractaet/ (one 
der Dat Van noode fp te hebben recourg aende 
Zuftitie: niet tegenftaende alle incorporatien 
beo? den Pifgue/ verpandinghe / ghedaen 
giften/tracktaten/ accoogben/ ende tranfacks 
ticn/ ende wat venuntiatien foude moghen 
geftelt zjn inde Hoofs. tranfacktien/ omme 
uptte lupten ban een ghedeelte bande goee 
deren / ben ghenen biede ſelbe behooren toe 
te comen: met lafte nochtang datfe daer ban 
niet en fullen moghen bifponeren / nochte 
de ſelve beſwaren ofte verminderen / hans 
gende den tijdt ban ’t boorfs. gebuneh/ ten 
Ware fplupden verworven hadden toela: 
tinghe bande boozfz. Beert Certg-Bertogen 
ofte Staten. 

IFÁ. 
Twelck — — hebben ſal ten pro⸗ 

fpte vande Erfgenamen van wülen Mere 
zin 



onder’t gebiedt des Aerds-Hertoghs Alberti. 
Pꝛince ban Oꝛangien / (elfs boorde vechten 
die ſp hebben inde Salines Lan het Graef: 
fchap van Bourgomgne / die henlieden fullen 
weder gegeven ende ghelaten worden ſelfs 
mette Boſſchen die daer Van dependeren. 
Ende aengaende het proces van Thaſtelbe⸗ 
lin / gheu:ftitueert bp het leben ban Wijlen 
den voorß. Heere Prince ban Orangien / int 
Hoff van JRechlen / jegens den Protureur 
geverael banden Cathalijcken Connick / die 
voorß. Heeren Eertf hertoghen beloven ter 
goeder trouwen henlupden te doen gheven 
Auftitie binneneen Jaer / na dat verbolch 
p hen fal wefen ghedaen/fonder eenige upt= 

fiel ín alle rechtveerdichept ende finceritept, 
DP. 

Indien die Fifque heeft doen vercoopen 
Vaudeeene ende andere zijde eenighe gecon⸗ 
fifgueerde goederen/ die gene / die weiche die 
fauden behaozen upt crachte vanhet jegenz 
Woozdich tractaet toete behoozen/ fullen 
ghehouden wefen haer te contenteren/ met 
trereft Ganden Prijs egens den penninck 
——— omme t'eſcken Jare / gheduerende 
het Beſtandt / betaelt te worden / op de naer: 
ſticheyt banden genen die befitten de voorß. 
goederen: anderſius fal hen lupden geoorloft 
ijn hen te addzefferen aende bercochte gron: 
den ende erven. 

Eu. 
Maer indien de boorfz. vercoopinghen gez 

daen Waren bp Zufiitie/ Loo? goede ende 
wettelijcke fchulden banden geenen die de 
booefz. goederen plegen toe te behooren voor 
de canftfcatie/’tfal henlupdeu geoorloft zijn / 
ofte hare erfgenamen / ende vecht banden fel 
ben hebbende/ die na haer te nemen/ betalen: 
deden prijs binnen een Jaer / te veeckenen vã 
den dach van het jeghenwoozdich tractaet/ 
na welcken tijt fp lupden Haer toe niet meer 
en fullen ontfangen Worden. Ende de voorſz. 
genneminghe ende hercoopinge bp haer ghe⸗ 
daen zijnde/ fullen fp lupden daer van mogen 
diſponeren gelijck haer goetduncken fal/ ſon⸗ 
der dat Lan noode fal wefen te verwerven 
eenige andere ln 

Men en berftaet nochtans niet de Hoofs. 
na haer neminghe plaetfe te de voor de 
bercochte hupfen/ om defe oorfaechen ghele⸗ 
gen fnden Steden/ oinme de groote income 
Moditept eñ notable ſchaden / die ontfanghen 
fouden de bercrijgers/ter caufe bande veran⸗ 
deringhen ende reparatten/ die fp lupden ſou⸗ 
den moghen gedaen hebben inde voorßz. hup⸗ 
fen/ daer Lan die liquidatie foude Welfen te 
feer lanck ende beſwaerlijck. 

ER IAT. 
Ende fag beel aengaet * reparatien ende 

verbeteringen / gedaen aen andere vercochte 
van die hercoopinge is toege⸗ 

aten/ indien Die Worden gepretendeert / de or⸗ 
dinaris Bechters fullen recht doen met ken⸗ 
uiffe ban faechen/ blijvende die qrondenende 
erben gehypothequeert Loor de fonune daer 
toe die verbeteringen ſullen worden geliqui⸗ 
deert / ſonder dat nochtans geoorloft fal wez 
fen aende voorſßz. coopers te ghebruycken 
recht van retentie / omme daer ban betaelt 
ende voldaen te wefen. 

Indien eenige fortificatien ofte publicque 
wercken gedaen zijn / vande eene ofte andere 
ſyde / met toelatinge ende autljozitept ban de 
fuperieurs / inde plaetfe daer van reftitutie 
behoozt gedaen te worden / doo het jeghen⸗ 
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wooꝛrdich tractaet: De eyghenaers Lan dien 
ſullen ghehouden weſen haer te contenteren/ 
met de eftimatie Die gedaen fal Worden bp de 
ordinaris Hechters/ fo Van DE voorßz. plaets 
fen/als vande Furifdictie die fp vaer hadden / 
‘ten Ware partpen onderlinge accordeerden. 

Aengaende die goederé Van Kercken / Col, 
legien/ende andere Pieufe plaetfen/ ghelegen 
inde vereenichde Provintien / de Wetcke wa⸗ 
ren Leden dependerende Vande Kercken / Be⸗ 
neficien / ende Collegien die zijn vande ghe⸗ 
hoorſaemheyt vande Lertf hertogen / tgene 
uiet vercochtenis geweeft boo: den eerften 
Zanuarij 1607. ſal henlupden weder gheghe⸗ 
ben ende ghereſtitueert worden / ende {uilen 
daer inne weder commen/ ootk bp haer cps 
gen autbhozitept ende fonder behulp ban Ju⸗ 
ftitte/ onume’tfelve te ghebrupeken ghedues 
tende het Beftandt/ ende fonder Daer ban te 
moghen difponeren na dat hier booten geſeyt 
is. Maer boor den ghenen die vertocht zijn 
Hoo? den Hoozt3. tijt / ofte gegeven in betainne 
ge bpde Staten tan eenighe Provintcie / die 
rente banden prijs fal haer betaclt Worden 
telcken Jare / naer adbenant den penninck 
ſeſthien / Lpde Provincie die de voorß. bere 
coopinge fal hebben ghedaen / ofte De boorſz. 
goederen ghege Ben in betalinghe/ ende ooi 
gheaſſigneert in fulcke maniere, Bat fp mos 
gen Wefen Berfeeckert. Pan ghelycken fal 
ghedaen ende Qheobferbeert Worden bande 
ſyde Lande voorß. Beeren Gert3-Bertoghen. 

FET. 
Die Genen aen den welcken díe gheconfifs 

queerde goederen behoozen Ghereftitueert te 
worden / en fullen niet gehouden wefen te bez 
talen eenighe achterftallen van renten / laſten / 
ende devoiren / ſpecialick gheaffecteert ende 
gheaſſigneert op.de ſelve goederen / voor den 
tijt dat fp lupben die niet en hebben gebruptt. 
Endefofplupden bervolcht ofte Bhemoept 
Worden bande eene ofte andere ſyde/ ſullen 
Werden gherenbopeert / als gheabfolveert. 

Men en ſal oock niet mogen pretenderen 
voor Die Goederen Die vercocht ofte Geaccors 
deert zijn/ omme ghedickt ofte herdijcht te 
worden / anderg als die obftallen daer Lozen 
die poſſeſſeurs hen hebben berbonden bp de 
tracktaten daer toe gemaeckt / met den intes 
reft vande Jefurneerde penningen / indien ce 
nige gegeben zyn / oock na advenant Landen 
penntnck feftbien/ alg boven. 

Die jugementen ghegeven / omme Die goes 
deren ende vechten geronfifgueert/ met pars 
tien die ghekent hebben Ben Kechter / ende 
wettelijck zjn ghedefendeert gheweeſt / ſul⸗ 
len houden/ ende en fullen de gerondemneer⸗ 
den nfet ontfangen worden om Die tegen te 
„feggen/’ten Ware deur ordinaris wegen. 

JAI. 
Die voorß. Beeren Sertſ Hertoghen ende 

Dtaten/ (ullen tommitteren elek int sijne: 
Die Officterg ende Magiſtraten tot de ade 
miniftratie van de Juſtitie ende politie inde 
— ende ſtercke plaetſen / de welcke deur 
et jegenwoordich tracktaet behooren ghere⸗ 

ſtitueert te worden aende propꝛzietariſſen / 
omme die te ghebruycken gheduerende het 
Beſtandt. 

EED. 
Die meublen geconfifgueert/en die vzuch⸗ 

ten die vervallen zijn boo? het beſſupt ban bet 
jegenwoordich tracktaet / en fullen níet ſub⸗ 

B iiij Jecht 



24. VandeNederlanden,onder'tgebiet des AerdsHert, Alb. 
jeckt wefen tot reftitutie, 

ERI. 
De actien mobilltaicen/ de welcke ghere⸗ 

mitteert zjn bp den boorfz. Weeren Eertſ⸗ 
Bertoghen ofte Staten/ tot proffte Lan 
particuliere ſchuldenaers / boor den cerften 
Zanuari fefthienhondert ende feben/ fullen 
Zen uptghedaen vande eene ende andere 
zijde, 

…… FEDIJ. 
Den tijt die geloopen heeft gheduerende 

den Oorloghe/ te beginnen fedbert den Zare 
1567, en fat niet gherekent worden omme te 
maecken peefcriptie tuffchen dengenen die 
Waren Ban verſcheyden partpen, 

1x43. 
Die gene Die gheduerende den Oorloghe 

vertrocken zijn in neutrale Landen/fullen gez 
nieten de vruchten van dit Beſtant / ende (ulz 
Ten mogten woonen daer hun ’tfelfbe goct 
dunckt/ felfg Wederkeeren ín Hare oude 
woonplaetſen / onnue Daer te Wonen in alle . 
ſeeckerheyt onderhoudende de Petten Lane 
den Landen/ (onder dat ter oorſake ban bare 
woninghe (Die fp lupden fullen Doen ín Wat 
plactfe dattet fp) Gare Goederen fullen mogen 
werden aengheflagen/ ofte fp lupden ghepri⸗ 
veert Van het ghebrupek der ſelber. 

EIF. 
Daer en fullen gheen nieuwe Forten ghe⸗ 

macht worden/ gheduerende 'tboorfz. Be⸗ 
flant inde Nederlanden / bande eene ofte an⸗ 
dere zijde. 

EEF. 
Die Heeren banden huyſe ban Naſſou / en 

fullen niet mogen werden vervolcht ofte ges 
molefteert/ in haer perfoonen ofte goederen/ 
geduerende'tvoorß. Beſtandt / boog de ſchul⸗ 
den gecontracteert bp wylen dẽ Heere Prin⸗ 
ce van Oꝛangien / ſedert den Jare bifthten- 
hondert ſeven ende tſeſtich af tot fijn overlij⸗ 
den toe / noch Looy de vexvallen laſten / gedue⸗ 
rende het ſaiſiſſement ende annotatie der goe⸗ 
deren / die daer mede Waren belaſt. 

_ BEET. 
Indien eenighe contraventie Han bit Be⸗ 

flant gedaen Ware deur eenige particulieven/ 
fonder bevel banden voorß. Beeren Coninck/ 
Eertſhertoghen / ofte Staten/ Die fchade fal 
Worden gherepareert ter felver plaetfe daer 
die contraventte fal wefen ghedaen / indien fp 
aldaer werden achterbaelt/ ofte wel tot hare 
Woonplaetfe/ fonder dat fp lupden elders fule 
len moaben ber bolcht Worden in hare licha⸗ 
men ofte goederen / in Wat manteren dattet 
fp. Ende en falniet gheoozloft wefen te come 
men tot de Wapenen ofte beeechen ban Dit 
Beſtandt ter oo2fake ban dien : maer (al wel 
roc@helaten zijn ingeballe van openbare wey⸗ 
geringe ban Zuftitie hem te booeften/ gelijck 
ghebeupekeltck ig / bp brieven ban marcque 
ofte repzefalten. 

Alle onterffeniffen ende diſpoſt itien gedaen 
ín haet bander Ooꝛloghe / zijn berclaert nul/ 
ende gehouden alg niet gefchiet. 

EETIIT. 
Die onderfaten ende Inwoonderen der 

Handen banden Heeten Eertfhertogen ende 
Staten / Ban wat qualitept ofte conditien die 
ſijn / zijn berclaert capabel omme te fuccebez 
ren/die eene d'andere / ſoo deur teſtament alg 
fonder teftament/ na de couftumen bande 
plaetfe; ende indien eenighe furceffien Bier te 
boren berballen fijn acn eenige bande ſelbe / fp 
fullen daer inne Werden gehanthout / ende gee 

confer Beert, 
EEEITIF. 

Alle ge bangens van Oozloge fullen ontflas 
gen werden bande eene ende andere ſyde / ſon⸗ 
der te betalen eenich rantzoen. 

Ende ten epnde het jeghenwoordich trace 
tact te beter mact) worden onderhouden / ber 
loven refpectivelick die voorſz. Heeren Cor 
ninck / Ertzhertogen ende Dtaten/ die goede 
bant te houden/ ende gebrupeken hare macht 
ende middelen een pegelick inden ſynen ont» 
me te maecken Die paffagien vry / ende die 
zeen ende revieren nabrgabel ende ſeecker / 
jegens Die meurſien van Meutmakers / Zeer 
roovers / Loopers / ende Roovers / ende ins 
dien ſy luyden die kunnen apprehenderen / die 
ſelve te doen ſtrafſen met rigeur. 

E V J. 

Beloven boven dien niet te Doen jegens of⸗ 
te in pꝛejuditie van dit jeghenwooꝛdich trac⸗ 
taet nochte gedogen gedaen te worden / direc⸗ 
telit ofte indirectelick; ende indient ghedaen 
Ware,’tfelbe te doen repareren fonder eenige 
ſwaricheyt nochte upeftel. Ende tot onders 
houdinge van alle tgene voorſz · is / verbinden 
B nlieden refpectivelick ( (elfs Die voorß. 

eeren Coninck ende Eertzhertoghen hare 
fuccefreurg ) ende voor de bundichept bande 
felbe berbinteniffe/ renuncieren alle wetten) 
couftumen/ende andere faecken daer jeghens 
ſtrydende. 

J En IT. ai 
Dit jeghenwoozdich tractact fal gheratifi⸗ 

teert ende geappzobert word bp den boorfs. 
Heeren Coninc/Eertzhertogen eũ Staten/et 
die brieven banratificatfe bande voorßz. Dees 
ren Gertzhertoghen ende Staten bp de eene 
ben anderen overgelevert in goede ende bee 
hoorlijcke forme / binnen bier daghen. Ende 
aengaenbde de ratificatie bande boorfz. Heere 
Konint / de voorſz. Heerẽ Gertzhertogen heb⸗ 
ben belooft ende ſullen gehouden weſen tſelve 
te geven binnen dip maenden / oock ín goede 
ende behoorlijtke forme/ ten epnbe de voorſz. 
Beeren Staten/hunne Onderfaten ende In⸗ 
Woonderen/ moghen gebzuprken het voorß. 
Beſtandt bolcomelije ende in alle verzekert⸗ 
ept, 

EED TAA. 
Pet jegenwoordich Eractaet zal alomme 

daer zulcx behoort gepubliceert worden / ter⸗ 
ſtont na dat de ratificatie ſal weſen gedaen bp 
ben booefz. Heere Eertzhertoghen ende Star 
ten / ceſſereude Van alfnu alle acten ban vpant⸗ 
chap. 

A Ldus ghedaen ende ghefloten inde 
Stadt ende Cité van Antwerpen,den 

voorfz. 5, April, int jaer 1609. etide ghe- 
teeckent by den Heeren Ambafladeurs van- 
de Koningen den Alderchriftelickften, ef 
van groot Britagnien,als middelaers, ende 
den Gedeputeerden vande Heeren Eertz- 
hertogen endeStaten: Was onderteeckent 

P. lannin,Elye de la Place, Ri. Spencer, Rodol- 
phe Winvveod, Ambrofio Spinola, te Pref. Ri- 
chardot, In. de Mancicidor, Fr.Jehan Neyen. 
L. Vereychen Louys Conte de Naſſau, V. van 
Brederode, Cornelis van Ghent „lohan van Ol. 
denbarnevelt, 1. de Malderee, G. de Reneſſe, 
G.Hillama, Iohan Sloeth, Ab. Coenders. 
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ER HAcE L 
Van den Staedt der 

NEDERLANDEN, 
Onder ’tgebiedt der H. M. H. Generale Staten 

van de Geunieerde Provintien. 

Kort Inhoud:t: 

— Etal ende Beſchrijbinghe der Landen ende Heerlijckdepden / die 
de Staten der Geunieerde Provincien beſitten in Nederlandt. 
2. Gelegent hendt deg Eplandtg Lan Zeelandt, ende De omliggen⸗ 

De plaetſen / met hare ghebruycken ende grenſen. 3. Beſcheijvinghe van 
Hollandt, ende zijne voornaemſte Steden. 4. DBan't Hertogdom ban 
Gelderlandt, ende zijn Steden. 5. Wan Over-Yfel. 6. Vtrecht. 7.Ooft- 
Frieſſant. sS. Ende Groeningen. 9. De geſtalteniſſe der poornoemder Lant⸗ 
ſchappen: hare goede Locht, ende vruchtbaerhent. Van welck natureel 
ende Gumeur de volcken deler Landen zijn: alg mede De grootte Des lich⸗ 
haems der inbooelingen ban Hollandt. 10.Grooten rijckdom der Staten 
ban De Beunteerde Provincien ; waer ban daen De ſelve ig hercoinende. 
11. Bt voornaemſte Sterckten / Fortreſſen ende Schanſſen deler Landen. 
12. Hoedanigh de Forme Des Gouvernements (p: De mantere ban hare 
Staten op De vergaderinghen te beroepen: Loe de (aken aldaer door De fez 
ben Provincien verhandelt worden. 13. Van de Staten der Probincie van 
Hollandt: De forme om Die te bergaderen: welcke Steden aldaer vergade⸗ 
ren; ende DE voornaemſte poinckten/ waerom die gemeenlijcken beroepen 
worden. Han den Hoogen Kaedt ende KeeckenKameren des ſelven Lants. 
14. Dan de Staten Des Graefſchaps van Zeeland:, 15. Dan het Sticht 
ban Verecht, ende zijne Leden. 16. Van de Staten ban Vriefland:, in Drie 
quartieren verdeylt: als mede Dan de plactg Daer hare bergaderingen ghe⸗ 
houden worden. 17. Den Staet ban Over-Ydlel, beſtaende upt drie Juriſ⸗ 
dicktien. 13. Den Draet ende Borgherlijcke Polich Der Dtadt Groenin- 
gen ende Ommelanden. 19. Daten HBodg-Dienlt. zo. Genealogie Der Oras 
Ben Ban Hollandt, Zeelandt, ende Vrieflandt. 

Ooꝛ foo bele het ghene mengez hoedanighepden / ten naeften (gelijck ick zelz 
B meenlicken noemt de Staten | be/ albiet zümde vernomenende geften heb: 
> Generael der geunieerde ze: , be)te fchrijven, Fck fal dan beginnen van de 

<q derlandtfche Provintien, zen | optellinge der Wanden ende Heerlickhep: 
S C& fpecie eens Bepublijcgs ig/ende ‚ den/ Die fp tegenwaordelick befitten / ende 
WoD SD dat den Koning ban Spaengien, | Daer naeeng pederg bpfondere befchzijvinge 

met de Gertfhertogen Albertus van Ooften- | bolctrecken. 
rijck,;met hun/ afg met Douverepreende De B, IR, Heeren Staten Generael der 
Vrpe Provintien / op de welcke fp-lupden Vereenighde Pederlantfche Provincien bez 
metsen wiften noch en hadden te pretende- | fitten teghenwoordigh be Graef-fchappen 
rei / gehandelt hebben: Temeer oock /on | ban Hollant, Zeelandt, Vrieflandt,ende Zut- 
datde Eertshertoge berepdt is geweeft/ú1 | phen; de Heerlijckthepden Lan Verecht, O- 
den jare 1609.na den befloten Treves de Tie | very(fel, Groeningen ende Ommelanden;drie. 
telen van Brave ban Hollandt, Zeelandt, | quartieren deg Hertoghdoms Lan Gelder- 
Zutphen, Vrieflandt,ézc. af te — ; dunct landt, met noch eenige parcelen in Brabandt, 
mp gantſch nodich te zijn / de zelve hier me⸗ | ende Vlaenderen: Alle welcke Landen / in 
de / als een Staet endeepublique inte voe⸗tuijde ban oorlogh / aen De geunieerde Star 
ghen / ende van de ſelve / alg oock van hare ten hare opgelepde ned oplpachtt. 

5 eelandt 
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Zeelandt met de andere gebuyrige Sylan⸗ | ne engte gefchepde. Zijne voornaemſte Ste⸗ 
Befchypbine dekens / zin gheleghen tuffchende monden | DÉ zijn Brouvvershaven ende Ziericzee. Men 
rag Zee- per Brvieren Schelde ende Mafe; ende heb: | meêt dat Ziericzee de oudste Dtadt vã gants * ben tot limiten ten Noorden Hollandt, ten 

often Brabandt, ten Zupbden Vlaenderen, ! 
ende ten Weſten de Pederlantfche Zee. De 
Zeeufche Eplanden zijn ſeven m getal; ban | 
de welcke drie aen d'ander zpde des | 
Schelde / aen de cant ban Brabandt, leggen; | 
ende Worden derhalben de Oofterfche Ep: 
fanden ghenoemt / nameltick / Schouwen, 
Duyvelandt, ende Tolen: ende Lier op defe | 
zijde de Schelde na het Weften/ als Walche- | 
ten, Zuyrbeverlandt, Noortbevelandt, ende 
Wolfers-dijck. Wan de Eplanden aen gheen | 

Ban de Epe zijde De Schelde, is Schouwen Het grootte: 
landen 
Schouwen, 

zijnẽ om- ang ig tegenwoordigh febé mijlẽ / 
doch heeft in 
eit ban Noort-beveland alleenlicmet eé klep: 

Zeelandr foude wefen/ ig gebout in den Hare 
1349. ban een fekere Siringuc:Sp heeft ſangẽ 
tut ſeer vernaemt eñ geacht geweeſt / vã Wez 
gen fijne goede haven/ ende grote aencomfte 
ban Kooplupden: maer tfedect dat de Haven 
met sand geftopt ig geweeſt / en is fp fa feer 
met geacht geweeft, Brouwershaven heeft 
nauwelfcr anders gene Fnwoöderé/alg Viſ⸗ 
feren/ dre hun met dé — des ſelfs geneerẽ. 

Duyvelandt is bier m 
ende heeft met anders/alg Dorpen. In den 

are 1530, was het felbe bande ougenadige 
baren deg bolderenden zeeg overdeckt/ maer 
is wepnich tijds daer na wederom een luttel 

oortijden beel groter geweeft/ | daer af bevzijd geweeft. 
ï fe Tolen ig biecht aen Braband gelegen/ ende Toles, 

met 

en inden omgang: Duyvelandt, 



walcheren. 

Zaydt-beve- 
landt. 

vande H.M-H.Staten der geunieerde Provincien. 
met een finalle eugte ban het vaſte Land ger 
fchepden. Vande Stadt Tolen,die daer als 
leene in gelegen is / heeft het fijnen name, 
iet verre hier ban daer zietmen het verz 
mabelijcke Gplandeken/ genaemt S. Maer- 
ten{dijck, 

Ken dees zijde de Schelde, na het Weften 
toe / ig het Goormaemfte Epland Walcheren, 
twelck ten Ooſten na Braband ziet / ten Zup⸗ 
den na Vlaenderen, ten Weſten na Enge- 
land,ende ten Noorꝛden na Holland. Dit ig 
het Booft-Epland Lant gautfche Zeelandr, 
weſhalven het meefte Lan alle lupden Loor 
Zeelandt alleen ghenamen ende ghenoemt 
Wordt. Want vandupfent breemdelingen/ 
bie aldaer na toe gaen/ en iſſer moghelick 
nauw eenen/ Die aldaer Komt met rechte 
Eenniffe ban Den naem des Eplands. Det 
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heeft tien mijlen ín den Ee: fijne Ste: 
den zijn Middelburgh, Vlifingen, Vere, ende 
Armuyden. Daer zijn oock eenige Dorpen, 
Middelburgh íg een zeer fchane Stadt/ vers 
ciert met ſchoone hupfen ende gebouwſelen / 
onder de welcke het Dtadt-hups oock mede 
wel geuoemt mach worden. Zijne ſtraten 
ende plaetfen fijn fchoon. De Boꝛſe der 
kooplupden ig niet te mifpzijfen: heeft een 
wel verzekerde Baven/zijnde over wepunige 
jarẽ noch met eenen Inham inde ſtadt ber: 
betert. Alhier is het Hoff des Graeffelicke 
hepts ban Zeelandt ‚Soo dat den Koopinan 
ende Haetfheer Des Dtadte vermakelick⸗ 
hept bepde ten ballen (maken mogen; dies 
den inwoonder dít dolgende gedicht met ons 
beklewnden monde geftadich herſingen mo⸗ 
gen: 

De Wereldt ken mijn roem. Waer vindt-men mijns gelijck? 
Ick ben in dobbel goet en nutticheyden rijck : 
Want hier Lycurgus vvoont, om ftellen fachte Wetten, 
Waer na elck fijn ghemoet gheruft can neder- zetten. 
Dit goet met nut vermengt den koopman nering graegh, 
Die by my fijne (char te coop biedt alle daegh: 
D'een raecflaegh: binnen’s Stadts ; en d'ander vveet van buyten 
Veel vvaren halen,om hier binnen’s huys te fluyten, 
Waer is dan noch een Stadt hier in ons Nederlandt, 
Daer defer beyder Stoel (oo vafte ſtaet geplant ? 
Des moet ick (doch voor al u loov' iek Heer der Heeren) 
Dees dobbel Goden fteeds met danckbaerheyt vereeren. 

Vliffingen ig mede een fchoone Stadt / 
voomemeiick nu de felve in Dit Beſtandt 
vergroot is; hare Veſten Worden ban de zee: 
golven befpoelt. D'uptftekende Hoofden 
aen de Vlaemsche kant maken een zekere 
haven vaar den Stuyrman / foo datmen met 
groote fchepen ooc bol-gefeplt tot binnen in 
de ſtadt vareu kan. 
Armuyden is een kleyn Stedeken/ ende 

Wwepnich neerings hebbende / vermits de 
toegroepinghe fijns havens. Cfedert den 
Treves is aldaer verordonneert een paſſage 
om naer Hollaadtte baren/ op dat de ftadt 
te levendiger / ende ín veering een Wepnich 
toenemende worden zoude. / 

Vere ofte Camp-vzre maect met Vliſſin⸗ 
gheneen Marquiſaetſchap / toebehoorende 
tfeghenwoordigh Mauritiõ, den Prince van 
Orangien ; begint ín neeringe vry toe te ne⸗ 
men / om zjns welgelegen havens wille. De 
— is niet ſeer groot / light 2. mijlen ban 

ddelburgh. Een merckWwaerdige zake ig 
in dit Eplaudt van Walcheren, nameltck dat 
men aldaer / ban d'eene ftadt tot D'andere/ 
op gecaffijde ſtraten te boet can gaen eude 
keeren / fa van Middelburgh na Vliffingen, 
na Armuyden, ende na Vere. Fn dit Eplant 
is mede gelegen het fierck Fort ende Kaſteel 
bau Rammekens, vooꝛ het welcke alle voor⸗ 
bp-barende Dchepen ftrijcken moeten. 

Zuydt-bevelant te tamelicken qroot/ upt⸗ 
ziende na De Mibieren ban Brabandt ende 
Vlaenderen. doch heeft tfederteenighe jaren 
fo bele fchaden geleden / dat het wel de helft 
tlepnder ig, De ftadt Romerfwale fehijnt 
daer af gecuct te zijn ende is rontszom met 
de Zee omringt / ende en beftaet niet/ dan in 
handelinghe Lan't Zout. An defe Stadt 
leghen eertijdtg de Graben Lan Zeelandt 
areneedt tedoen. Wende weſt zjde deſes 

Eplandts light de ſtadt Goes, op den mont 
Ban de Schenge : Is een Stadt/ die verma⸗ 
kelicker ale groot ig; ende is alleê in dit Ep: 
landeken gelegen. 
Noordt-bevelandt met de Stadt Corche- noordt-be- 

nee, eude Geel Dorpen / ie overrompelt ban veland:, 
des waters dulhept / fu den jare 1532, maer 
Wort allengfeng wederom wat aenge wone 
nen. 

Wolferfdijck is een clepn Eplandeken / Vvelfferfe 
ijck, niet meer alg twee — op hebbende. 

Ende om gheheel Zeelandt ghelijck te nes 
men/ heeft het ro. Steden / ende wepuich 
meer als hondert Dorpen. Defe Provincie 
bele gheleden hebbende / alle ſqne oft over⸗ 
weldight daor honger/ oft belegert; de dijc⸗ 
ken meeft doorgheſteken / foo dat men met 
fchepen op het platte laut voer / heeft hem 
epndelijcken Haer door gereddert / ſcheyden⸗ 
de upt de ellenden/ende bloepende wederom⸗ 
me in neeringe / bolck ende fchepen/ volgens 
bare Devijſe/ Luctor & emergo. 

Hollandt heeft ten Wetten de Engelfe zee/ 

Zupder zee/ende'tSticht ban Vtrecht, ten 
Zupden fiet het na Zeelandt. Zijnen omgang 
is ban Gomijlen : fijne bꝛeedde ig klepn ; aenz 
den dat een Bepfigher in het middendeg 

andts ftaende/ indzte upren tijdts Daer upt 
kan vaken. Zine Steden zijn Dordrecht, 
Delft, Leyden, Haerlem, Amfterdam, Rotter- 
dam,Goude, Naerden, Schoonhoven, Oude- 
water, Gorcum , Woerden, Wefep , Muyden, 
Purmereynde, Monickendam, Medenblick, 
Edam, Hoorn,Enckhuvyfen, Alckmaer, Briel, 
Schiedam, Y(felfteyn, Vianen, A fperen, Heu- 
kelom,Leerdam,&ec. De blecken die Stadts 
gherechtiahepden ghenteten/ zijn Vlaerdin- 
gen,Hage,Beverwijck, Nieupoort,Gravezan- 
de, ende meer andere, 

Dordrecht, 

III, pd Befchipbine ten Raogden de Noorde⸗zee / ten Moften de ge ban Hok 
andt, 
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Dordrecht fg de cerfte bande fes groote 
Steden: ig veel langher dan breedt / hebben⸗ 
de twee lange ſtrateñ / behalven veel klepne/ 
die mede geheel fchoon zón ; ie ghelijck een 
Eplandt van Het vate Landt abefcheuct: 
Heeft den Stapel ban de Wünen / ende 
Steen / die den Rijn ende Mafe, af komen / 
op de welcke het beguaem: gheleghen is / 
verriert metseen nieu Hooft ende inham / 
* ed zeplenide Dchepen beguamelick t' ont: 
anghen. _ 
Haerlem is De tweede Vande fes groote 

Steden / is groot ende bol betimmert met 
luftige ende ſchoone Duren, Heeft een Herc: 
Ke/ghenaemt na S.Bavo, die gehouden wort 
boor het Konftighfte fuck wertks dat m 
gantſch Hollant fg/ de Gebiere Sparen loopt 
dwers door de Stadt/ ende deplt de oude bã 
De nieuwe Stadt / welcke Aivier in de Stadt 

> 2 
Eb ns Zaha 
CR Jer Ven —— Pall Óvangen Gruve 

rd ⸗ 

en Wijbdt ef diep ig/ komende upt het Hact- 
emer-meer,eft loopende in het Y';, De Stadt 
heeft fchoone ende puntighe ftraten ende 
graften/ luftigh ende vermakelick / light in 
beguame beemden aen De Foordt-zijde ; aen 
be Weft-zijde heeftfe de Dupnen tot bp hare 
oe zo wa een halbe mijlena/ vermengt e⸗ 
enwelmet fchoone weyden; aen de Zupdt- 

zijde de Haerlemer-Meyr met ben Hout ( zins 
be een klepn/ doch vermakelick ende Tuftiab 
Bofken) eñ DBupn-kant;ten Hoften ſchoone 
Beemden/Wwepdenende bet Meyr. De kontt 
van Weverpe ig aldaer gantſch bloepende/ 
foo dat meer als bier duyſendt Shetouwen/ 
ende aen de ſelve ober De 12000. perfoonen 
Werckende fijn. In uptmuntende Schil⸗ 
ders bloept fpmebde. De E.konft der Druce 
kerye ig aldaer ghevonden. Heeft een ſchoo⸗ 
ue Martt / Stadt · huns / Vleyſ hal / waegh⸗ 

1 
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Dif-marckt/ Godtf-hupfen/ veel Brouwer 
rpen/ ende andere luftighepdenmeer/ dies | dit volghende G

hedicht tot haren laf een 
weynigh ghe paft kan Worden: 

Onfen Hout my fteedts laet hooren 
Veelderley ghetuyreluyr: 
"Hooghe Landt gheeft Garftea Koren, 

En mijn Veen brengt Turf aen't vuyr ; 

Siet, de Duynen vol Konijnen, 

D'Weyden verte Beeften voen, 
tArbeydts-volek bereydt mijn Lijnen, 

En vvarickmeer heb van doen; 

tMeyt voedt oock (tot mijn verluften) 
Meeftderhande foete Vis, 

Wie fou niet vvenſchen dan rot Hacrelem te ruften, - 

Daer fulcks (ja noch veel meer) vol-op te krijgen is. 

Amfterdam terght rechtevoort de ſchoon⸗ 
ſte ſteden van Europa, fo van ſchoone gebou⸗ 
wen / als van Schipvaert / rückdom̃ / ende 
grootte / pronuckt met Gare opehet · water· ge⸗ 
tunmerde Beurs / treffelicke Wagen / groo⸗ 
te Schepeneñ Godtf-hupfen. Bet nu laetft- 
hetummert werck heeft de cierlickſte Hup: 

en / rechtſte ftraté/ ende beguaemfte Burgh⸗ 
Wallen, Alderhande konſten bloepen aldaer. 
Den Eems (oopt tot in de Stadt/ ende ver⸗ 
deplt zich met een Wijden arm, Alhier woor 
nen niet alleen Engelfen/Schotte/ Prancop- 
ſen / Italianen / Spangiaerden / Portugeſen / 
olene, Sueders/ Porwegers/ Lijf: 
anderg eude Doogh-duptfen , maer ooc 
Indianen / Americanen/ Barbaroffen/ ende 
Moꝛen. Sp püfthaer ſe lven ghenoegh/ fa 
datſe mijnen lof verder niet Lan noode heeft. 
Leyden is ghelegen op den arm des Rijns, 

Die int midden des Dtadts een Eplaudt 
maeckt, Deſe Stadten fchijnt niet anders 
Dan ghezaepde Eplandekens te sijn : Heeft 
de puntighfte ffraten Han Hollandt, pronckt 
met een ſchoon Stadtf-hups/ Vniverſiteyt 
ende Burght ; een Kafteel (foo ſommighe 
Willen) der Komeynen m defe Landen: heeft 
mede feer ſchoone Poorten; light meen verz 
makelick dal/ aen d'een zijde ſchoon Kozen- 
landt/ ende aen d'ander zijde bette WDepden. 
De Daepneering ís aldaer in grootẽ aenſiẽ. 

Delft light aen de Riviere Schie, pleeght 
ín Brouwerpen uptmuntenft te zĳjn/ doch 
nu heeft Haerlem hun bzp veel onttrocken. 

toozen/ ende graote Marc aer 
begint mede aldaer eenigé aenwas te krijgẽ. 

Rotterdam wordt befpoelt ban de Mafe, ie 
fcheeprijck / light op Be Riviere Rotte, Is 
eeu ſchoone Stadt / tamelicken groot : Den 
handel na Ooſten ende Weften Woet aldaer 
ſterck ghedreven. 

Goude is een oude Stadt / ligghende op 
de Gibiere Yſſel, alhier Worden op eert Kã⸗ 
fteel de Privilegien der State Lan Hollandt 
bewaert. As ef vermakelicke Stadt / bloey⸗ 
ende ín reering ende welbaert. Heeft een 
fchoone Kercke Warckt/ ende Dtadt-hups 
Daer úr’t midden ffaende. — 

Schiedam light op de Riviere Schie, is een 
klepn doch proper Dtedeken ; de Daring- 
Vaert wort albaer feer ghehaudthaeft. 
Au Noorde-Hollandt liggen Drie fchoone 

ende Wel-bermaerbde fteden/alg Hoorn, Alc- 
maer ende Enckhuyfen, met noch eenighe 
Elepne Stedekens/ die min bermaert zijn : 
Hóorn ís dg hooftftadt Lan Noort-Hollant, 

(welck guartier deg Lants oock Welt-Vrief 
landt ghenoemt Wozdt) aldaer is een Mun⸗ 
te. De Stadt is bloeyende in zeevaert ende 
ſchepen: wel bewoont / ende heeft rijcke ins 
woonderen. Alckmaer is een cierlicke 
Taudt· ſtadt hebbende doch bele Mepren 
rondtſoin ſich; heeft ſich dapper ghequeten 
ten tijde huns laetften beleghs / in den jare 
1573. van Don Frederico, fone des Bertogert 
Yan Alba. Enckhuyfen íg om fijnen Daz 
ring-bang fees neering-riĳjck: ig op den 
boeck — gheleghen. 
an alle opene vlecken / die Stadt Prie 

bilegien gheuieten/is ’sGraven-Hage de ver⸗ 
maertfte/grootfte/(choonfte/eude vermake⸗ 
lichfte : hebbende aen de Foozdt-aoft-sijde 
een wel-beplandt ende om-bhepningt 08/ 
zijnde Gol Geelderlep Wildt-bangh : Lan de 
Weſt tat de Nooꝛdt· ooſt· ʒijde toe omcingelk 
met Koniju rjcke Dupnen: van De Ooſt· 
zijde tot de Weft-zijde toe met fchone Beem: 
den/ Hofſteden eude grafghevende Wepden 
befet. Is berciert met het Hof der Genera⸗ 
litept/ Bekenkamer/ ende Hooghen Raedt; 
afs mede met het Boff ban Hollandt erde 
fijne dependenten ;, den Raedt van Brabandt 
is aldaer mede. Hier is oock de ordinairiſe 
Woon-plaetfe ende De Hoven des Poꝛrſten 
Mauritij Pꝛinte ban Orangen, etc. Gouber⸗ 
neut ende Stadthouder der gheuneerde 
Provincien / etc. oock deg Graven Henrici 
Van Naffou, etc. bele krijghs-overften ontz 

| houden zich Gier oac/ omde foetigherdt des 
Pronckt met puntige ren, — | 

t; De zeebaert 
lochts / ende wel-ghelegenthept des plaets: 
ghelijck oock doet het puyck des Adels ban 

‚ den Lande/Jdrefidenten/Baedtf-heeren/ As 
‚ baffadeuren / etc. ’tWwelck voorwaer gheen 
kleyne neeriughe ſjnen Inwoonderen en 
gheeft. Teghenwoordigh / nu het meteen 
zeede gracht ende optreckende valbruggen 

omeingelt is / wordt het naeft Amfterdam de 
grootſie plaetfe van Hollandt gheacht : Is 
‚ bpna gantfch voltimmert met ſchoone ende 
voortreffelicke Huyſen. Het Voorhout ende 

‚den Dpverbergh vercieren de wandelplaet⸗ 
ſen van binnen / die daghelicks ghelijck als 
met Joſſeren / Adelende Karotſen / bezaent 

zijn. Dp het Hof is een groote Dale/alwaer 
de triumph⸗teyckenen tat een eeuwighduy⸗ 
rende memorie ghehanghen zijn. Aldaer is 

\ oor veelderhande vreemdigheyt ende koftez 
litkheydt / gheliick op de Borſe Van Amfter- 
dam,te Roou: fo dat defe placte ahelijck alg 

een Peerle ín Hollandt uptftekende is. 

l 

Vlaerdinghen,germaerdt Boor de oudtfte 
Stadt Lan Hollandt, is gheleghen en Ee 

Ez 



Mafe, hebbende noch een tamelicke Daven/ 
alwaer oock ſommighe fchepen/ foa naer 
Spangien, Vranckrijck,Norwegen , ende anz 
dere Landen/ alg medeten haring / dagelicr 
uptende in bart. Fe redelijckerwjs bebout / 
ſich anderſints met Petten-beepen / ende de . 
Pifferpe/ meeft genevende. _ 

Beverwijck is een genoechelijcke plaetſe / 
liggende tuſſchen het Y, ende de ftupvende 
Dupnen; neemt dagelijcx meer ende meer 
toe in hupfeneude ſtraten: De nieuwe Daz 
ven binnen corte jaren Daer aen gemaeckt/ 
Wot van wepnich luxden geprefen. Bumen 
defe Drie genoemde open Dlecken ( behalben 
dat den Haghe ſich ronts-om doot optrec: 
Bende valbruggen afduptencan) is bequa⸗ 
me Borgherpe ofte Schutterpe / die alle 
nachten hare Wachten/ (ghewapent zijnde ) 
Waer nemen: Auden Haghe zijn bier, Vaen⸗ 

0Van de Nederlanden, onder ’t gebiedt 
pelen treffeliche Schutterye / te Vlaerdin- 
gen een / ende te Beverwijck een. 
Men vint in Hollant menichte van ſchos⸗ 

ue ende groote Dorpen/die teu aenften harer 
grootte ende betinnneringe/ ooc neering en⸗ 
de rijckdom / veel anderer Landen Steden 
te boven gaen; alg Voorburgh, Noortwijck, 
Sluys, Bodegraven, Lemuyen, Haferfwoude, 
ende veel meer andere. 
Oock is Hollandt berriert met beel — 

te ende Veel ſchoone Kaſteelkens / Sloten / 
ende DofAteden/ gelijck de Huyſen van Poel- 
— Does, Binckhorſt, Polanen, Heems- 
verck , Matenes, Cypeſteyn, Warmondt, Ke- 
nemburgh, Maeſlandt, ende ontelbaer meer. 

Deſe Provincie is in den begime des 
troubelg meeft geruineert / berooft / ende gez 
bzandt / ende heeft oock meeft geleden : Veel 
Steden zijn berooft / berbrandt/ende geruis 

Oranden Detz 
C prester Casimir, raue Dra 1 Naf, Chatsenchn OYEN 
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vande H. M. H.Staten der geunieerde Provincien. 
weert’ gelijck bie Gan Oudewater , Naerden, 
Haetlem, Rotterdam , ende andere getupgen 
komen; dach is door Godes zegen weder⸗ 
ont bevolckt geworden; De mupzen zijn op? 
gebouwt / de hupfen bernteuwt / fehoonder 
eude meer als opt te bomen / foo dat het 
fpzeechmoozt / Godt floech noyt ‚oft falf- 

e wederom , bp hun ten bollen Waer gez 
maect is. j 

Iv. Gelderlande is gegrenft ten Nooꝛden aen 
Beſchꝛhvin⸗ Vrieflandt „ende de Zupder-zee; ten Ooſten 
ghe ban het aen ’tDoyftendom Lan Cleve; ten Zupden 
hertochdom gen Gulick, ende ten Westen aen Brabandt, 

ke. ende Hollandt, Dit Hertochdom begrijpt 
22. Steden / Wwelckerg Booft-{teden zijn 
Nimimegen,Roerinonde, Arnhem,ende Zut- 
phen. Nimmegen ig een oude Stadt / gele: 
gen aen den oeber ban de Wael, die op defe 
plaere zeer Diep ies, Ae gheleghen op een 
oochte aende Kant na Clecf toe/ de vefte is 

laegh.Roeremonde light op de Riviere Roc- 
re/die haer inde Mafe ontlaft; defe Stadt is 
rück / plapfantich ende ſterck. Zucphen light 
op de kant banden Yffel , Arnhem is een taz 
melicke Stadt / alwaer de Staten het Hof 
ban Gelderlandt houden / ende is de ordina⸗ 
riſe Woonplaetfe des Graven Ernetti tan 
Naflouwen. De Stadt light aen de rechter- 
handt van den Rijn. 
Van defe vier Hooft-fteden tomt Nim- 

megen D'eerfie plaets toe / onder de welcke. 
ſtaen de fteden Lan Tiel, Bommel ende Gent, 
et Burgh-graeffthap Lan Nimmegen, de 

minelerweer: ende de Betuwe; oock het 
gan che lant tuſſt hen Maes ende Wacl , daer 
pfelbe in gelegenië, 

‚_ Roermonde nt ondet fich de penn 
keus ban Venlo, Gelder „Stralen , Wachten- 
donck ende Erkelens; dotk keſſel. Montfort, 
Middeler, Grieckenbeeck ende ’t otit 
ambacht ban Echr. — 
Onder Zutphen behoren Doesborgh,Dae-. | 
———— — — Etwelck 
uu Gertf-Bertaghe-toebelhaozt ) ende 
Bronckhorft — mede ‘tGzaeffchap van 
’sHeerenberge. eed 

Arnhem beeft onder fich / De gantfche Ve- — 
luwe, met de ffeden ban Wageningen , Hat⸗ 
tem,Harderwijck,ende Elborgh. C 

v. Det Landt van Overijffel paelt ten Joore 
Ban het Lit den aen Vrieflandt, ten Zupbder aen Gelder 
ban Overyf- landt , ten Ooſten aen Weftphalen, ende ten 
en Weften de Zupder-see/ende de riviere Y (Tel. 

De Steden defer Provincie zijn Deventer, 
Campen,‚Swol SteenwijcK, Vollenhove, Haf- 
felt, Otmaerfen, ende Oldenzeel. Deventer 
is de Hooftſtadt / liggende op de Vſſel, een 
ſchone vendedsan ‚allee perſorahde Stadt. 
Campenttghtater den {Tel „aen den hoeck 
bande Zupder-3ee; orc IF ooo: jad 

Det Btithe Ban Verecht, daden, boebiss VI. ö 
Wan bet hare Hooft tadt gants Vermaeckelick. Dit, 
Sticht ban Lelei mie ergen 
Vitecht. ende Poorden / Uollandi ten Mdeften Gelder 

landt, Daer zijn vijf Steden ede neer dan 
Beezer wecht, Amel, 
foort, Wijck te DuerftadtyRenen,giide Mont, 
foort· Vtiecht pꝛonet wie heren bel Don 
kereke / endewijdt vermaerde Toren / rod , 
gefhichten/;aaek eenige die noch bp de Wilde, 
Baar ooo, jaren gebaat ende belwaont-zijn. 
eweeft:{-heeft: vele ganote, Kevchen met 
choone Torenen verciert / als Daer sijn de 
Dam-kerek/, 5. —— — de Buer 
kerck / S Seertrũpden kerck / S· Nicolaes 

Tat 
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kerck/ S. Jans kerck / S- Pieters ende S. 
Pauwels kerck / in de welcke alle gepredict 
wort / met noch SD. Marien kerck, 
„Amersfoort is een vermaeckelicke ende 

rücke Stadt / omcingelt met debbele mup⸗ 
ren / ende liggende op de Gibiere Ems, Die tn 
de Veluw op-comt/ ende Door de ftadt loo⸗ 
gende/in de Zupder-zee ontlaft Wordt. 

Renen, Wijck ende Montfoort zíjn clepne 
ſtedekens / Weprich neerings hebbende; 
Wijck light aen den Rijn , ende Montfoort 
* Yffel, zijn eſck met een kaſteel ver⸗ 
orght. 
Vrieſſandt, anderſints Ooft-Vrieflandt gez VII. 

noemt / light ten NRoordẽ ende Weſten met de Befchrijbine 
Oreaenfche Zee befloten / aen het Zupden Ae DA Vrief- 
met Ovcrijffel , ende aen het Ooften met de laodt. 
tebiere Eems. De Loornaemfte fteden zijn 
Leeuwwaerden, Franicker, Harlingé,Sneeck, 
Bolzwaert, Dockum, end@ Staveren. De 
Booft-ftadt deſes Lands is Leeuwaerden, 
alweer oock het Hof ban Vrieflandt gehou⸗ 
den wordt; ende heeft een ſterck Kaſteel / ghe⸗ 
lijck oock Harlingen doet / leggende aen den 
mont van de Zee. Franiker tuſſchen deſe 
twee Steden ligghende/ heeft een fchaone 
Academy. kaan ENT 
Groeningen aẽ Vrieflandt palende/maeckt VIII. 

met de Ommelanden ootk eẽ van de 17. Pro⸗ ende Groe. 
vincien. Defe ftadt heeft een ſchoon Bafteel,/ ningen met 
ende is verſiẽ met de ordinariſe woonplaetſe —— 
deg Graben Wilhelmi haren Stadthouder: ‘PEER. 
heeft koztelijck mede eeu Veadernp/ tat 

_boortplantingeder geleerthept/ opgerecht. 
Defe Landen hebben/ geduerende de laet fie” 
oorloghen / veel aenftoots geleden; doch fit- 
tennu in een vzedighen ſtant / alleenlijck bat 
eenige Dorpen daer ontrent aen ben Eerts⸗ 
Bertoge noch contributie geben moeten, 

> Geftalteniffe. 

De Locht ban Zeelantenisfo goetnoch rx. 
ghefont niet/als der gebupr-landé zijn / voor⸗ Boevantey 
nemelijck in den Somer/ ban weghen der de geftaltes 
Moꝛraſſen ende de dicht-ghelegenthepdt deg Hiffe dec Ne- 
Zeeg: ie wepnigh met peft ende befmetter derlands far 

„lijcke fiechten gequelt, Bet Landt is goede, Lit onder de 
ende bzuchthaer/ dragende beel witter ende Zucze 

‘f\waerder Terwe / alg elders. Draeaht gro ſorteren. 
te Laurier⸗ boomen / oock veel medicinale 
Erupden/ goedt van ſmake. Daer zijn bele 
— Wepden/ níet alleen achter de Dijc⸗ 
en/ maer oock aen den oever ban de Zee/ 

alwaer menigh dupfent Weeften Het foet: 
finaechende gras dagelijcx pluckende zijn. 
Dꝛaeght oock —— goede vruchten / 

e frurtt. 
Hollandt 1e een bet laudt / zin Locht is 

‚ faet ende.gefandt: heeft vele beguame Wep⸗ 
den / voedende een ontelbare menighte ban 
Loeven ‚fo. Bat genen Bupfmau alhier ie, 
houdende 30.-40. 10.60. ja handerdt ende. 
meer Roepen boor fichj felben/ behalben alle. 
andere Beeften/ bie daer noch bp. behooren, 
Met Tandt is vochtigh/ ende bes Winters 
meeft met water; overdeckt: heeft geen Boſ⸗ 
fen/-uptgefent het Baechfche Bos/ 't welck 
dach niet feer groot en ig; is aen de Zee- 
cant met hooghe-Dupnen ende Conijn· voe⸗ 
Dende. Zandt-bergen befet/ Waer ban de Ju⸗ 
woonderen goede fmaetkeude groot plaifier: 
ghenieten: Wort Ban berfchepden Arsieren- 
doorwatert/ met, bele 1Depren ende Broec? 
ken / ſo dat het Landen ouse de 

en 



32. Van de Nederlanden „onder tgebiedt 

Walken LRompel Gruvernraas Nassau; 

Draden ‚„DietzaHdeere tot Bil 
dn : Ji / — haat bor 1 opn! de ie 

merit Graennger eItaE Or landers CD Mibe p & 8 

tijden van Duc d'Alba, te rechte Wel het Wa- 
terlandt gertoemt mocht worden, Dit War 
ter / wort op Belk sle met Slupfen ende 
Gerlaten opgehouden ende getoft/ op dat het 
ben inwoonderern ende te famen het Landt. 
niet tevens infiocken en foude, Daer Wart 
op bele plaetfen/ als ontrent Leyden, Häge, 
Delft, Briele eñ Slays , et Kodrn / Haber⸗ 
Gerſt / Erweten ende Boonen; de velden 
dragen meeſt tweemael des jaers vruchten. 
de met bolckrijehe Dorpen ende Steden 
efaept; de Dobbens inde Veeren gheven 
Turf ende fchoone Vis / ende tufichende 
felve op het belt wozdén noch melckgevige 
Koeyen gewept/ ofte wort tot Boplant ghez 
brupckt/ fo dat het Landt sijnen Meeſter al⸗ 
lefing graat nut boort-beengt. Kende Goſt 
zijde des Landts Wart veel Kennip ende 
Vlag: Vooꝛ hare wel geachte Boter/ Kaes 

Heroedtt oft 3 

step ,Geuâsermwent „À 

ede kenni Aldaiteog sc ot 

ende Daring konnenn fp in andere Handen 
het gene Krijger Dat fp (om de deelljept des) 
balcr) binmeng Wanpte met faepen tonnens 
De Zeevaert maeckt dert inw oonder rije 

Lead no 

Î / 
ende is bp huit in gtooter eren kie 

DER mis 
den daer toe bat him dienen de | 
wagen ne Rwenren 0 
Det Landt Han Over- Y Nel is vruthtbaer⸗ 

ende teu meeſten deele Wel befaept, 5 daeaht 
derhalven goeede Rogege 
— — ervloedt van Koorn / 

ende heeft oock ſeer vette Weyden; fo dat⸗ 
fien aldaer beel magere Beeſten upt Dene⸗ 
marcken omt têbeften henerifent, …— — 
t Sticht Ban Verecht is na Arnhem fare 

digh ende meeſt heplandt; Doch na Vianen, ' 
Yfelfteyn, Wijck, ende Woerdeé ís het vrucht⸗ 
baer/ hebbende Geel Boomgaetden/ Wen: 
Den/ ende fchoon Koren-landt; zjnde veel 

meer 

TV 
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meer bebouwt alg Hollandt í8/om deg Wille 
dat het Lant hager/ ende niet bochtachtigh 
en ie / maer heeft goede vette Elepgrant. 

Vrieflandt íg een black ende Moraſſigh 
Tandt / heeft vele Wepden/ aldaer bele Bez 
fiiael op geboet wort, Heeft oock beelturfs 
ban ſich felben. Daer Woet wepnigh ghe⸗ 
faept/ overmits dat het Laudt gants laegh 
is / ende voornemelijck na de Zee cant toe, 
Het voedt groote Koeyen / die aldaer meer 
geacht zijn alg de Oſſen / want de felbe nach 

alberen zijnde) meeft doot gheflagen wor⸗ 
den, Dare Paerdenzjndoor gautſch Europa 
feer wel begeert. À —— 
Dooꝛ allede Geunieerde Pꝛovincien is 

albderlep Wiltbraet / ſmakende Beviec-Lic/ 
oock Haſen / ende Conijnen met nienighte. 

Hare zeden. 

De Inwoonderen Lan Zeelandt zijn Ban 
een feer fcheryp-fiuntgeu geeſte / voorſichtigh / 
ende gauw / zijn Lan middelbare lengde: 
Nochtfans verhalen de Chroniguen dat Gu- 
lielmus de Goede, Grave ban Hollandt, op 
de Beuploft ban Carolus de Schoone, Ko- 
ning ban Vranckrijc, een Zeelantfche Drouz 
We gebracht heeft / die fo graot Van Lichz 
haem Was / dat de aldergraotfte Pannen 
maer Dwerghfkeus bp haer en waren / ende 
Was fo ſterck / dat (pin elcke hand een toune 
Biets te amen konde wegh-draghen ; ende 
eenen balck / die acht mannen net vertillen 
Eonben/ gemachelijck wegh beengen konde: 
fp fou gants — ups-houden: 
zĳn Deun op hare (aken /ende kloeck in hare 
koopmanfthap. Zinineten ende drincken 
Garen gebupzen —— 

Den Hollander overtreft allen voltkẽ ban 
Europa ín groteshare vꝛouwẽ zĳn ſchoou ſijn 
ſedigh / — ende ſtatigh / bernuftigh eñ 
Pꝛattückigh; bovẽ alle bolckeré des werelts 
bengh ende net; fo wel op de firaten alg 

nneñs huys. Beminnen den dranck een 
weynigh / boomemelick ten platten lande, 
De fieden zijn met gene regieringhe treffe: 
lck voorſien. Behouden noch hare oude 
touragie ende maulijckheydt / zijn onver⸗ 
tſaeght eñ vaerdigh ter haut / als zünde een 
bolck die een —— machtigh Lant 
beſitten; zijn kloeck ter Koopmanſchap / den 
welcken fp door de gantſche Wereldt upter 
maten ſterck dypben, Hare Drouwen konz 
nen die fo Wel binnens Wups/als de Pannen 
buptens hups drijven, berftaen haer oock 
feer wel op de ſelbe; ende zijn eerbaer ende 
goede hups-houdfters.Holland is een Loopt: 

teelfiet ban bele konſienaren / fo ban Plaet- 
fntjders/ Schilders) oock ban bele geleerde 
Mannen als ban andere konſten. 
De Gelderfche zijn kloeck te laude / oock 

goede Gupterpe Boozt-beengende/ende voor⸗ 
nemelick aen de Veluwe; zijn gefchicht ende 
de geleerthepd ſeer na-jagende: zijn de laetfte 
geweeft die ten tijde Cefaris onder de macht 
ber Bomepnen gekomen zijn / ende deeerfte 
die in den ouder-gangdes Aijcks hun byp- 
gemaeckt hebben. _ 
Die ban Vuecht zijn Eloeck ter wapenen / 

Gebben veel wel gemanierden Adel; welcke 
be in woonderen 11 aller manteren —— 
zijn den Hollanders (om hare gebupeſchap) 
in vlt tot winninge ſeer gelijck. Det vrou⸗ 
volck is daer Wel foofchaon/ doch niet ſoo 
gaed-aetdigh/ puntigh ende. vlytigh / alg in 

ollandt. 

De Vricfen Worden gehouden half-ftarc- 
kigh te zjn doch arbepden gaerne: in den 
fivijdt en is de grootſte couragie niet bp hur/ 
ende vechten met eer mannelgcken / Loo: fp 
Baer toe geperft zin. Den Landman is in al 
zijn doen feer plomp/ trots ende vermetel. 
De borgeren begeven hun gaerne tot Koop⸗ 
manfcbhapsfp haten het overfpel geotelijchs/ 
ende bemumen pmmers foo feer de onbe⸗ 
dwongen gulden Dephept/ahelijck oock den 
Peder-lander Loor een algemepnen aẽgebo⸗ 
ren aect heeft, 

Rijckdommen. 

Defe Landenen can geenen rjckdom ont⸗ 
brekẽ / overmits haren over-grooten Koop: 
handel ter Zee/alg oock om de meuichte der 
Kooplieden / die daer dagelijcr aen komen 
Van alle canten : Want Lau alle upt ende iu⸗ 
comende goederen groote licenteneride Tol⸗ 
len betaelt worden; behalven dat noch de 
Landen dagelijer groote impoſten eñ ſchat⸗ 
tingen opbrengen / tot behoef des Lauts / eñ 
ouderhoudinge des Krüghs volcks. 
„Derijckdom Lan Hollant beſtaet eeufdeels: 
in Wepdingen/ op de welche fp een ongelo⸗ 
velijck getal ban Daerden / Offen / ende 
Koepen/zijn weydende / de Welcke een groote 
menichte Boter ende Kaes Loort-beengens 
fo dat men gelooft dat dé Hollantſche Boter 
ende Kaes Baren Inwoonderen Igerlücks 
meer alg een milſiven goudts opebrenght: 
welverſtaende van de gene die upten Wande 
eſonden wordt; want behalven dat fp hun 

(elven (Hoe grooten hoop vreemdelinghen 
oock tot Haer incomt) daer mede fpiúfen cons 
ten / foo berfenden (p luyden noch een groo⸗ 
te menichte naer Engelandt, Vranckrijck „ 
Duytflandt, Spaengien, ende elders: De zee⸗ 
vaert is het ander deel deg rijckdoms ban 
Hollandt, want haren Haringvanck menich 
dupfent perfoonen den toft geeft: hare me⸗ 
nighte ban {chepen ie groot / derhalven oock 
de Dtheepmabers veel zijn. Dare Paerden 
worden oock feer Wel begheert / ende tot 
groot gelt gebracht. Daer Lijnwaet/Spel- 
dewerck/Popyen/Omallen/ende veelderlen 
ander goet Wort na Spacngien met fthepen 
bol geboert / om ban daer na de Welt ende 
Ooft-Indien af'te fepuden. 

Zeelandt heeft Heel Mecrap / de welcke 
doo gants Europa verſonden Wordt; hare 
Wepden brengen hun oock beel gelts op / 
Want de Beeften aldaer met mentchte bet 
gemaect zijnde / Worden elders vercocht / ens 
De maeckt / dat hun Meeſters rijck daer af 
Worden. Defe Beeftenzijnniet alleen beelt 
grooter/ alg andere , maer zijn oock ban eer 
beel beter fmaeck. Dare Dee vaert en bringt 
hun gheen tlepne winninge bp. Dare Sout⸗ 
keteñ / waer in fp het Dpaens ende Engels 
Zout berkokien/ ende Deroo, ponden tot 1 so. 
beengen/geeft haer groot gean ĳt. Crechen 
mede een groot gelt Gan haer Terwe ende 
eRogge /die daer beteris alsergens. 

rieslandt heeft fine Paerden / die door 
gantſch Europa, om fare groote ende fteccte/ 
vertocht worden. Deepgenfchappen meeft 
deg rjckdomg der Pederlanden beſtaen 
Voorts in Wolle neeringe / die in alle de Pro⸗ 
vintien ín groot gebzupek is: De Lijnt-neez 
ring is mede over al in groote achting / ende 
Wort feer ſterck gedreven. Dog dat meelt 
alte Steden genoechfaem haren rijcdom/ gez 
lick als ter poorten upt-hangen ; den Dupf” 

man 



34 Vande Nederlanden, onder’tgebiedt 
man (voornemelit in Hollande) zit aldaer op 
eenen gouden bergh/ ende is allenthalben in 
goeden doen. 

Steréten. 

Deftercte defer Pederlanden doet menich 
mêfche (tfelbe eerft comende te ſiẽ) grotelicr 
verwonderẽ. Want Lan welche zijde mé in't 
Landt comt/het fchijnen al Bolwercken enz 
de onverwinlicke Steden te zijn: Doo dat, 
men met een woort Wel foude connen hare 
ftercte ten bollen upt-beelven/ feggende/ dat 
het-gantfche Want net meer als eene Dtadt 
en is / Die met ontelbare Bolwerckenende 
hooge Beſten berfienig. Doch om den Lez 
fer een Wepnich te voldoen / fuilen Wp de 
boomaemfte Stercten Des Kants (na ong 
Vermogen) Gier ſtellen / latende de beſchrij⸗ 
vinge van elck in't bpfonder tot beguameren 

Verhael der tijdt. Aen de Zupt-fijde dan / comende ban 
booznaems Brabant, biriotmett Lillo eñ Liefkens-hoeck, 
fte flevche ’twelck boorwaer twee ſtercke Schanſſen 
Steden, zijn: Ooftwaert af light Bergen op dé zoom, 
ers een uptermaten ferthe Stadt / berfien met 
fen ver geu, twee Schanſſen op't epnde des havens /d'ee- 
nieerde Pro HE groot / Hoger op de flincker zde / d ander 
bincien: Als op De vechterhät liggẽde na Tolen,is clepnft; 
mede een dees flats flercte 18 vernomẽ indẽ jare 1608, 
kot beordp Dier af Wet aen ie het Eplandt Walcheren 
noch anders — —— met fo uptmunteude ſtedẽ / als 
fins gbeles Vlülingen,Middelborgh, Vere, eñ tgeweldi⸗ 
gen is, ge Kafteel batt Rammekens, Veyſende dit 

af na Hollande, bintmen fo ontallicke Ste: 
dekens eude Medupten / dat het bp nae onge 
lootelick is / alg Tolen,de Cluynderrt, Zieric- 
zee; Brouwers-haven, Willemftadr, Ter -Goes, 
veel Schanfſen ende Weer-biedende Eplans 
Dekens. Dortotitsom int Water leggen: 
de / ſoude ſjnen vpandt genoech connen laten 
Rene / Watmachtbphaeris, De ftadt 
reda met haer Kafteel/ Heufden, Geertruy- 

denberghe , de ſchans Creveceur, zijn vooꝛ⸗ 
Waer Stede / wiens macht in de laetfte bee 
legeringen genoeth beproeft is. Gorcum, 
Worcum, Buyten, Tiel,ende Rhenen, ʒijn goe⸗ 
de vaſte weerbiedeude — Port ban 
S.Andrics (Dart den Cardinael Andrea ban 
Ooftenrijck gebouwt) ende’ t Fort ban der 
Vootn zin owinbare Stercten/ gelt oock 
Bommel in hare laetfte belegeringe genoech 
bewefen heeft. Nimmegen, met be fchaug 
Knodfenburgh, Deventer, Zut hé, Arnhem, 

Brevoort,Deutecum, Doefburgh,Swol, Cam- 
en , ende de ftadt Grave zijn Vafteende wel? 
rfekerde Dteden/ die Voor geenich belegh 

ſchro omen fouden. Steenwijck,Coevoorden, 
Groeningen, Delfziel, Dam ende Embden, 
zin alfoo (tercke Steden / als onder Staten 
gebiet mogen weſen. Die Vrieslandt deur? 
Wardelen Wwil/fal bekermen/dat dat gantſche 
Tandt maer een Caſteelen is / vermits de 
Steden waterrijchjende elck om ſter kſt ſjn⸗ 
de / gelijck als aen malkanderen hangen / 
Dockum, Harlingen, Franiker,Leeuwaerden, 
Sneeck ende Staveren hebben gelegentheyts 
genoech / om haren bpant onverffaeghdelijcz 
ken het hooft te magen bieden. Die fich nu 
laet overfchepen/ende befichtigen fal het bez 
gin Gan Hollandt, aen de Noort- zijde des 
Jandts / fal oordeelen / dat Enckhuyfen, 
Hoorn, ende Medenblick onwinbare Steden 
zijn / als liggende aen de epnden des vaſten 
Tands / ende vroevende dagelicx Het opWwerz 
gender ſoute baren. Alcmaer heeft middel 
ende macht om een grooten hoop vpanden 

voor hare Wallen oy te flaen / ende Hat alleen 
doo? hare Aupfenende dijcken / daer mede fp 
haer felben/ rontſom int water ftellende/ an⸗ 
aen-comelick maeckt / ende den bpandt fo 
veel waters can geben / dat hp oft van veel 
drinckens ter aerden Valle / oft ontbliede, 
Dit weet Amfterdam, Goude, Haerlem. Ley- 
den, Delft, Rotterdam ende Schiedam mede/ 
Die derhalven oock wel Hoor ſtercke leden 
geacht mogen wozden. „Naerden, Muyden, 
dam , Woerden met het Slot / Oudewater, 

Schoonhoven, ende andere Rlepne Holland 
fche ſtedekens ſouden mede na tijdt ende 
macht haer oude couragie genoechſaem bez 
toonen. Den Briel fg oock een uptuemende 
ſtercke plaetfe/ als leggende aen den mont 
bandezee. Soo datdit Landt (hebbende 
maer eendracht in hare palen) genoechfaem 
boor onwinbaer mach ghehouden Worden. 
Hollandt , Zeelandt ende V rieslandt is ſterck 
—— zee ende dijcken. De andere Landen 
hebben bebolwerckte Steden ende befchan: 
fte Vlecken / die hun boor den bpant genoech 
bebzijden conuert. 

ot defe berhaelde —— Bolwert: Groote 
Ken ende Dchanfjen / komt noch eeu andere grerekten dez 
macht bp/ doorde Welche defe Landen on: fes landts 
Winbaer geacht konnen worden. Inden eer: ter Zee. 
fien hare over-greoote macht ter Zee/ die 
banden Spangtaert ín Ooft ende Weft-In- 
dien, felf& oock ín fijn eden Landt / foo mes 
nigh-mael bepzoeft 18: hier toe helpt niet al 
leen de getuillighepdt der Inwoonderen / die 
liever ter Zee ale te Lande firijden , maer 
oock hare kloeckheydt wetenſchap ende gez 
wiſſe ecbarenthepöt ter Zee: Det getal der 
Schepenende Scheeps-Lolek íe foo groot / Bare macht 
Dat/ na beler gevoelen fn eenen Korten tijt in Sche⸗ 
Wel 1sco.twel-gemonteerde Schepẽ ter Zee PEN 
upt-gecuft fouden Bonnen worden. 
Te Lande en zjn de Inwoonderen niet 

che, ende Stichtſche Aupterp / Wordt 
feer gepzefen/ als mede de ghene die aen de (De Meter 
Kanten ban Brabandt, aen de Landt· zjde ban 
Hollandt, ende ín de Ommelanden op-genoz 
men Wordt. Det voet volck ig over aleven 
dapper ende onvertzaeght / vechtende alg een 
Bep volck boo, haer 0 
brupekte gulde Bryhepdt e 
De middelen tot onderh 

Kryghs volcks ende gerecdfthapd/ foo te 
Water als te Tande / en behoort met min on: 
derde Sterckten des Landts gerekent ta 
Worden. De Staten Generael onderhouden 
eene groote menighte Schepen niet alleen 
ter %ee / maer oock Hie geftadigh in Ooft- 
Indien, ende Guineen Hate ingenomene ende 
nieuw-gemaechte Sterchten bolck af ende 
aen brengen fouden / tot het welcke boor 
Waer een ongeloof fit penfioen Jaerlijcks 
eh woꝛdt / behalen noch aen de 

olbaten die in die Lander in garnifoen leg⸗ 
gen. Binnens Landts houden fp beel Oor⸗ 
loahs-fchepenliggen opde Bibieren Rijn, 
Mafe, Y (fel, Eems ende Wael, befet met goet 
Krighe-volck ende noodigh geweer. De 
mentqbhteder Doldaten/die de Staten ín foo 
een klepn Lanbt/ foo tot bewaringe der ſte⸗ 
dẽ / als te belde/ Ban noode hebben/ is nau 
am te gelaotsert; die Ban Holland: heben al- „Bee beet 
leen ín tijde ban dorlogh (Herftaende dat pes an Holtam 
der Pzovincienua adbenant genootfaeckt is in tijDe van 
te onderhoudert) binnen den tüdt ban dertich oopytogb ges 
jaren indienfte gehadt tuſſchen de 40. ende bouden bebe 
so Danen Gupteren/ tuſſchen zoo. ende 400. ben, 

Daendelen 
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Daendelen Doet-knechten/ ende meer als 
hondert Capitepuen te water dienende. Fn 
defe onderhoudinge van ſoo veel Doldaten 

linge ontbroken/ foo dat men van mupterne 
onder be Doldaten niet en weet te ſpreken / 
twelck bp bele Potentaten nochtans een 

ende Officieren / en heeft noyt gelttot beta: } groot gebzech is. 

Gouvernement. 
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„il, Alle de affairendes Dtaets der Geunieer: 
Boedanigh De Pederlantfche Probiucien / ſoo te water / 
gn als te Lande; ter oorlogh als anderfing met 
onder vtge, Der aenkleven van diem de Uiantien/Bonde 
bet ber he⸗ genootfchappen/ die zpmet uptheemfche 
Berlandefche Honingen) Borſten ende Potentaten hebber, 
Staten ban be lichtingẽ der penningen tot alleg Han noor 
be geunieers de / ende in’t generael alles Wat ſtreckt tot 
rovin · pgelbaren ende ruft der geunieerde Provin⸗ 

d tien; woeden beſtiert ende giect/ door de 
Heeren ende Generale Staten der felver 

Provincie, welcker Vergaderinge beftaet 
in de Collegien des princrpalen Adele / gez 
conmnitteerde Maden / ende Borgermeefte” 
ren der Steden/ in peber quartier ende Pro⸗ 
binrie vefpectivelijck, Dan welcke Provin 
cien de particuliere Staten kiefen / ende laz 
fien jaerlijtx foo vele perfonen/ als hun goet 
duntkt/ de welcke fp dan Volle macht ende 
authozitept geven/ om te adviſeren / ende te 
refolveren met de Gedeputeerde Lan alle 
d'andere Provincien / 3 peder punt aldaer 

ij in de⸗ 
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fn deliberatie gelept/ ende op alles Watter 
foude mogen boorvallen/ alfa ende fulcr/als 
g-lupden tot welvaren ende meeften dienſt 
es Tauds alfdan fullen vinden te behooren. 

Fn welcke Vergaderinge der voorß. Wees 
ren Gererale Dtaten de ſaken gepropo—⸗ 
neert/ qheadvifeert ende ghereſolveert wor⸗ 
den / ban wegen peder Provincie vefpective - 
lück / ende met hooft boor hooft. Dulcr dat 
tegenwoordigh de Befolutien inde Loorfs. 
DPergaderinge genomen Worden Lan de fe- 
ben Provinciem Waer af de eerfie ie 'tDerz 
tochdom ban Gelderlant,de tweede t Graef 
fchap van Hollant ende Weft-Vrieflandt; de 
derde/ Zeeland, de bierde/ Vtrecht; de Lijf: 
de/ Vriellandt ; De fefte / Overyffel ; de fe benz 
De / Groeningen ende D'Ommelanden: Bet 
Graeffchap ban Zurphen (alhoewel het 
onder De 17. Provincien oock eene ghetelt 
Woet) ſtaet teghenwoordich ouder Gelder- 
landt. In defe-bergaderinge der Heeren Gez 
nerale Staten berfchijnen mede (aldaer bez 
roepen zijnde) de Gouverneurs ban peder 
geovincie vefpectivelijck / als mede den 
Kaedt ban Dtaten / om aldaer te helpen ad⸗ 

‚ biferen ende beflupten op de materien aldaer 
boorgeftelt ende verſocht. 
An den Baet tan Dtaten defer geunieerde 

Provincien worden de aduijfen gegeven/ enz 
de de ſtemmen Lergadert hooft Loar hooft; 
Waer toe de Gaedte-heeren doo, deBenerale 
Dtaten gecommitteert zijn (op De berkiefin- 
e einde pᷣꝛeſentatie die peder Provincie voor 
f ch ſelven is doende) den welcke fp den eedt 
ban getrouwighepdt doen / Volgens de inz 
fivuctiendaeropgemaeckt. 
De Staten Lan peder Provincie behou⸗ 

den hare Hechten / Privilegien ende coftup: 
men / die fp Van outs her ghehadt ende beſe⸗ 
ten hebben/regierende ende bedienende de —* 
ken haerder Provincie / ſoo daor haer ſel⸗ 
ven / als door hare Collegien ende Officiez 
rein / Die fp daer toe ordonueren / foo Wel in 
materien van State / metten aencleben ban 
Dien / als in faken ban Oorloghe / Finantie / 
Juſticie ende andere; bp na op eene Loet en: 
de ordre. Als ten exempel / in Hollande ende 
Weft-Vrieflandt, hebben de Staten des lants 
altijts gevepzelenteert geWweeft door de Fide 
derfchap/Edelen/en Dteden Van dien / ſonder 
dat de Geeftelickhept opt als leden deſſelfs 
erkent geweeft zijn : welche Heeren ende E- 
delen op de voorſeyde bergaderinge beroe⸗ 
pe Worden/ niet alleen / om aldaer te helpen 
eraetflaen ende beflupten op de voorgeſtel⸗ 

de poincten / maer oock op alie voorvallende 
faken/betreffende het welvaren / ruſt / ſtilt enz 
de verſekertheyt der Provincie: de welcke 
aldus Dtaets-gewijfe bergadert/communtz 
teren / adviferen ende refolberen op alles 
met den Advocaet des Landts / als de eerſte 
In de voorſeyde Dergaderinge/die bergadert 
haer ghevoelen /ende reciteert het opentlijcs 
ken. ‘Tot de genoemde Vergaderingẽ wor⸗ 
den ghewoonick beroepen de voornaemſte 

welcke Steen ber Provincie/ namelic/Dordrecht, 
Steden in⸗ Haerlem, Delft, Leyden, Amfterdam,;Goude, 
be —— ale zijnde de fes na-een-bolgende Hooft ſte⸗ 
Dap. bats deu / daer na Rotterdam, Gorcum, Schiedam, 
nie: Schoonhoven, Briel, Alcmaer,Hootn,Enck- 
pen: ozdinaz huyfen „Monickedam , Edam , Medemblick, 
vifc. ende Purmereinde: Lude Wanneer Het gez 

beurt / datter eerige faken ban grooter im 
portantie baarballen/ gelijck alg tot aennes 
minghe ban eenen nieuwen Prince / om te 
handelen ban brede / ofte nieuwen oorloghe 

— 

Van de Nederlanden, onder ’t gebiedt 
aen te nemen/ is een gebrzuyck / datmen oock 
de andere ſteden der Provincie daer bp bez 
wad add alg Woerden , Oudewater, Geertruy- Extraoꝛdi⸗ 
denbergh, Heufden, Naerden, Weefp , ende nariſe. 
Muyden: geen andere / vermidts Pie aen pars 
ticuliere Heeren behooren / ofte datſe met 
geene mupzen beflatenen zijn / als de voor⸗ 
noemde. De bovengenoemde Steden zijn 
ghehouden / aldaer te fepnden hare Gedepur 
teerde / meen beguaem ghetal / voorſien van 
Commiſſie ende Ballen laft/in de felbe forme 
ende mauiere/ als wy Ban de trefſelickſte E⸗ 
delen/in de Generaliteyt gecommitteert/ae= 
fept hebben, u 
De beroepinge det voornoemde Heeren / 

Edelen ende Steden vanHollandr, ende de 
peineipaelfte poincten / Waeromme die ge- 
fchiet / worden belepdt daar den Wovoraet 
Des Lands/ ende Gheconuuitteerde Kaden 
Der felver Staten : welcken Advocaet de 
peopofitien doet , ende zijnde De opinien ende 
adbijfen der felver Heeren Edeleu in forma 
ghelepdt / verclaert ende reciteert hp met 
peeguante redenen. Dit gedaen zijnde / 
epfcht ende vergadert hp bp o2dze de ſtem⸗ 
men der Steden; ende im ghevalle ban bere 
fchepdenhept ende beranderinghe der opi⸗ 
uien/arbept ende doet hp fijn befte/ont de ſel⸗ 
be te bereenighen/ befluptende/ bolghens de 
pluralitept der ſtemmen / ín conformitest 
pee welcke de Gefolutien gefoumeert wor⸗ 

eit. 
De voornaemſte poincten / Waerom de Waerom 

DVergaderinge gehouden wordt / gefchiet op meeft tijts 
het ſtuck deg oo2loghs / ſoo te water alg te DE —— 
lande / om de contributien der penningen/tot —— ende 
reformatie ban alle abupfen / die moghen gpchouden 
boorcomen/ontde cufie eñ flilte des Lands / worden, 
tot onderhoudinge der Vnie ende eendracht 
door alle de ſteden der Provincie; generalijc: 
ken op alles wat den Staet des Tandts 
raect/De Religie / Juſticie / Policy / middel tot 
nieuwe coutributien / Heerlickheyden / ende 
Kerckelicke goederen/ende dit alles tot mee⸗ 
{te nut ende pꝛofijt vande Probincie. Deſe 
—— wort ghemeenlicken gehou⸗ 
den ĩuden Hage, ten zy de noot een ander 
plaetfe berepfcht / ’twelck dan extraordina⸗ 
tig ghefchieden moet: Tot erecutie ende bes 
Bozderinghe der genomene Lefolutien/ wor⸗ 
den belaft / ende fpectalicken getommitteert 
een onder de Heeren Edelen / den Adboraet 
des Lants/ende een ban peder Hooft-fradt. 
Defe ghenoemde gedeputeerde Favenen, Bet ampt 

hebben met alleen den laft ban de onderhou⸗ der —— 
dinge der genomen Hefalutien bp be boorfs. Kanar 
taten in hare Vergaderinabe / maer oock Den gave be 
Van alle ſaken / betreffende het welvaren Ber Hollandt, 
Pꝛovincie /ruftende eendracht der quartiez 
ren / Leden ende Steden ban dien: hebbende 
Kennis ende oordeel ban alle queftien ende 
Berfchillen / nopende de contributien ende 
middelen des Landts / metten gevolghe Lan 
dien: als mede ban alle materie in confifcaz 
tie ban weghen den oorlogh / ban alle trou⸗ 
blen/ tumulten ende feditien/oock perturba⸗ 
tien des ghemeenen cufts/bervaderpen/ ver⸗ 
valſſchingẽ der Munte / ende Lan alle andere 
faken / die ſTandts Welvaren eenichfing 
— — in de welcke fp-lupden oordeelen 
p 4 rre te 

In materien van Juſtitie ordinaris / foo Den Boos 
onder den Borgeren ende wmWoonderen beg Den Raedt 
Landts / als onder den breemdelinghen/heh- van Hollant. 
ben den Preſident ende luyden ban den Booz 
gen Gaedt het opperfte gefeg ín ben felven 

Lande/ 
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Tande / de welcke ſouverainelijcken ende bp 
Arreft oock oordelen over De Bomuſſen / vau 
De welcke niet dan revifie ofte propoſitie 
ban erreuren berfchijnt: Cot het welcke 
ban Wegen de voorndemde Staten geordon⸗ 
neert 5jn conjoinctivelick de Preſidenten enz 
de lupden banden gefz. Made der Overſien⸗ 
ders/in een competant ofte bequaem getal. 

Beno: Mijn Heere den Gouverneur / Preſident 
bincialen ende Baden vanden Provincialen Hove deg 
En ban {elven Lands/hebben kenniſſe ende tuffchen- 
Hollandt. ſprekinge in bele faken noopende de Policpe 

deg Landts / ende ozdinarife judicature in 
tag civil ende criminel / gelijck mede ban fas 
ken aldaer ontworpen bp appel ban de Gez 
rechten der Dteden/ ende lager refforten der 
Dozpenende platten lande. De welche hare 
actenende commiffien afveerdighen in den 
name Des voorß. Veeren Gouverneurs / 
Pꝛeſident ende Baden: doch doen fp recht 
ban Weghen de Douderainitept deſſelven 
Lands. 

‘Cot de bedieninghe ban de Domepnen dez 
fer Provincie is opgerecht eene Camer Lan 
Bekentnghen / hebben hare Hoofden ende 
Greffieren na beljoozen. 
Voꝛders wordt Ger regiment ende de Ade 

miniſtratie der Stedẽ in de geunieerde Pro⸗ 
ende De pe vintien/ ende voornemelick n Hollandt ende 

— * Weſt· Vrieſlandt gegouverneert volgens ha⸗ 
particulier. TE oude Becijten/ Privilegien / Satũten ende 

oftupmen; in De Welcke ten meeftendeele 
eenen Bailſouw ofte Schoutet ís / Die van 
wegen de State: aldaer/ alg haren Officier 
geftelt wodt, Daerzijn oock Borgermee⸗ 
fteren/ Schepenen / Theeſoriers / Fabrijck⸗ 
meeſteren/ Weeſmeeſeren / Kaden ende 
Vꝛoetſchappen / de welcke upt de voortreſſe⸗ 
lichtte Borgerye gekoſen Wardt. 

Pande _ Pe Borger-uwefteren ende Schepenen 
berkiefingbe Worden zaertijer vernieuwt / volghens hare 
ber Zojgers regieringhe in geta! berdobbeleert/ ghedaen 
meefteren el Door de Wroetfchappen/ ghekazen door den 
Zehepenen. Gouverneur ban de Provmcie / ofte / in fijn 

af-Wefen doc? den Preſident ende luyden Lan 
den Proviucialen Baet: Aloe wel dat inee: 
nige Dteden de verkieſinge der Borgermee⸗ 
ſteren abfolupt iszende in ſammige de Sche: 
penen gheordonneert worden door den Offi- 
cier / inden name Det Heeren Staten. 

get getal Let getal der Borgermee eren is na het 
Der Borgers gebruyck Der Steden: alg te Dordrecht een / 
meefteren: eñ in ſommige vier / de welcke meest in polie 

tijckefaken arbepden; op goede orde ende 
regteringhe der ffadt ; over de goederen ende 
int amen Gan dien / erde op de eenige ruſte er 
goeder Borçgeren ende Ingeſetenen deſſelfs. 
De Schepenen beſtaen tu de meeſten-deel 

De Keken⸗ 
tamet. 

Dan het 
Kegiment 

ende Sche⸗ 
penen. der fieden in Set getal ban ſevenen / de welcke 

kenniſſe ende rechtſpreking hebben vanalle 
ſaken / ſa ctbil als crimiuel. 

Bet *mpt _ De Theeſoriers / JPabrijch-meefterg ende 
ber Threſo⸗⸗ WDeef-meefters Warden meeſt in alle ſteden 
riers/ Fa⸗ japrlijcr Bande Borgheemeefteren gheftelt. 
brjeh-meer De Chreforiers hebben den ontfangh des 

Seef mees adtg/ ende moeten daer af hare rekeninghe 
ſteren. gen. De Fabrick⸗ meeſteren hebben ach⸗ 

tinge opde publijcke wercken. De Weeſ⸗ 
meefteren hebben door fuperintendentie hun 
bezleent) het onficht over te Weeſen / ende 
onder-jarige / ale mere aber hare goederen/ 
datde felbe wel geregiert/ ende fp Wel opge: 
boet Worden. 

„det Stal De Droerfchappen/ de welche ben Bacdt 
begroet veeedight zijn/ blijven ín meeft alle be fteden 
ftbaps, haer leven lang. Defe worden upt de notas 

belfte der Borgheren ghekofen; zy / met de 
Borger-meefteren ve prefenterende het gants 
fche Corpus deg ftadts/ adviſeren ende refals 
beren op aile faken/die hun voorgeſtelt wor⸗ 
den/ faa Wel tot ghemeen Wel-varen des 
Landts / als des ftades in't particulier. 
Ten op-fien van het gelt/ dat door de 

gautſche vereenighde Provincien ghefagen 
Wordt / zijn drie Deneralen gheordonneert/ 
De welcke ten believe ber gefepder Generale 
Staten verfchgnen op foodanigben plaetſe 
als fp beroepen zijn / om aldaer te aduiferen 
op bet ftuct van de Munte. 
Det Graeffchap van Hollandt ende Weft- 

Vrieflandt heeft twee sèunten/d'eene zĳnbe 
EEN Dude erde meer gheprivilegieerde voor 
Hollandt binen Dordrecht , gide dD' ander 
boo, Weft-Vrieflandr biumen Hoorn. n 
De Statines Graeffchaps van Zeeland: de LJ 

beftaen in den Adel ende Dteden der Eplandẽ „ernement 
Ban Walcheren,Schouwen, Zuyt-Beverlandt, peg raefs 
Noord-Bevelandt, Duyvelandt, Wolphaert{- feljchbepte 
dijc, eñ Philips-lant. are generale Bergade⸗ ban Zee 
vuigen houde fpte Middelburgh, afwsaer or⸗ landt. 
dinaerlijck reſideert Het Collegie van hare 
Gedeputeerde, die hun (gelijck in Hollant) 
op alle voorvallende fake vergaderen. 

Dit Graeffchap van Zeelandt beeft tot 
bun getrochen de Camer van Kekeningen/ 
op bet ſtuck vande Domepreu ende alie ins 
tomften/die eertjts meer in dE Hage pleeght 
—— te tracteren met die Van 

Hollandt ende Weft-Vrieflandc: tach is tez 
de ata gefteit in den Wobe Van Zee- 
andr binnen Middelburgh. \ yi 
De Munte ia mede in defen Hove / die mes 

be de Generalen Lan de Munte onderwor 
pen moet zijn, * 
De appellen van civile Vonuſſen ban aile 

de Steden / Baillioufchappenende Gereche 
ten ban Zeelandt vefogteren aen Ben Provin⸗ 
tialen Dove inden Hage: behoudens dat die 
ban Middelburgh door Puvilegie haren 
Eeur hebben / oft aen dien Probinrialen Boz 
ve te appelleren/ oft aen den Hoogen Bacdt/ 
om die tuftanrietefchouwen. Maer de cri⸗ 
minele faker worden fander appel geerecus 
teert door de Hooghe Overichept/een peder 
in zijne Juriſdictie. 
In de Policye ende Religie gouverneren 

fp hun / gheljck men generglcken doet door 
alle d'andere gheunieerde Provincien / hare 
Bondtgenooten. xv 
De heerlickheyt ende Staet ban Vrrecht Bat ole 

beftaet noch hebde in 3. Teden / namelick de „an Vrrecht 
Geefteiickhept van Lijf Canonifpen / den A⸗ pun Goue 
delende de Dteden: De Geeftelichhept Laar verneren. 
Foteerfte de Canovichen ban S. Marten, ban 
S- Salvator, ban S. Ian, van S- Picter,ende ban 
S. Marien, de welche founder onderfchepdt 
ban de Gedeputeerde ghekoren worden / die 
tegenwoordigh in het Collegie dec ſelver 
Deeren Statenzijn. Door het tweede Lidt 
is den Adel:voor het derde Lidt zijn De Bor⸗ 
germeeftren ende Gedeputeerde der Steden 
ban de felbe Provincie. Heeft mede ceren 
Pꝛovintialen Raedt / ban de welcke geenich 
Vppelen valt / doch in cas ban rebifie can 
men die Bercrijgen boor de Staten der Pro⸗ 
bincie. De Camer ban Kekeninge wazt ges 
houden ende bedient by het Collegie der felz 
ber Staten. Sp hebben oock een Munte 
voor hun felbei/ ghelijck fp oock ban alle 
tijdt ghehadt hebben/ende ig den Generalen 
ban de Munte voornoemt / onderworpẽ. De 
Polirp ende Religie wort aldaer gehandt⸗ 

€ haeft / 
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Haeft/ghelijck in andere Stenden ende Lanz 
den bare geconfedereerde, 

XVI. Ve Heertichtept van Vricslandt is verz 
Bet Sous depit in drie quartieren/ namelick m Oofter- 
bernement _ooe,Weftergoe,ende de zeven Walden. Baer 
dje tegéwoo:dich/ volgens het hundene · daegh⸗ 
Megievingge ſche regiment / doei de Steven het viertde 
ín De Beers Quartier. Ooftergoe bejtaet verbjte boot m 
licktbept ban elf Gyetenpen. Weftergoe macht. De teven 
Vriefland:. Walden inacht. Zude Vergaderingle der 

Staten Verfirecken De fieden boor het bier” 
de quartier / als gefepdt is. Dee Steten ple: 
ghen voor Defen onder de drie voornoemde 
uactieren ghefmolten te weſen: welcke be- 
oten Steden 11.in ghetale zijn / Waer af de 

8. befloten boog flerchie fleden gerekent Wor 
den / alg Leeuwaerden , Bolf\waert, Dockum, 
Franicker,Harlingen,Sneeck, Staveren, ende 

gers sijn gheljouden alle jaren eens / Loor de 
Camer van Bekeuinghe hare rekenfchap te 
doen / tot de Welcke jaerlickg bier perſonen 
geordonneert zijn / namelick ban peder quar⸗ 
tiereenen. De voorß. Beeren Staten heb⸗ 
ben oock hare Munte byſonder in de Stadt 
Leeuwaerden, zynde de Generalen der Mun⸗ 
te rde onderworpen. : 

e Bailliouwen met hare Baden in haer 
Bailliouwſchappen ten platten lande / ende 
de Borghermeefteren/ Dchepenenende Ra⸗ 
beu der ſteden / en oopdeelen maer in materie 
tivil / geven hare Dententien in den name deg 
Souverepuen Heerlickheyts ban Vrieslant, 
bande welcke gheappelleert mach worden 
aen den Provuſcialen Hove / ende niet aen het 
Collegie der Gedeputeerde Staten. _ 
Den Probinciaten Baedt beftaet ín den Vil. 

Sloten , ende drie andere Van outs met Ste: | Gouverneur, Preſident ende Gaden/ bp den 94 pet Goue zie ANT e As Vã het Go 
beit-recit geprivilegieert zijn gheweeſt alg | Welcken alleen de kenniſſe ende Juriſditatu⸗ vernement 
Ut, Worcum ef Hindclopam, tm welcke bier | te ban civile eñ criminele ſaken is. De Ma⸗ des heerlic⸗ 
guartieren gant (cl) Vrieflandt beftaet. gifiraten ende Bailliouwen moeten de cri⸗ bepbs ban 
De Dtaten defer Provincie zjn van outs miele met hare infopmatien tot defen Dove Over-YAEL 

her gereprefentcert geweeft door de, Edelen | 
ende aenfteniichfte proprietarifen/ foo der 
fteden als des platten lands. Fu foo Worden 
Door de Verdachvaerdinghe des Gouver⸗ 
neurs ende Gedeputeerde Staten beroepen/ 
op gererale Verdachvaerdingẽ fekere Edele 
eñde aenſienlicke Gzondt-heerenten platten 
lande erde Lan peder Stadt/ tot beguame 
ende capable Gede puteerdens / volghens de 
Brieven van Dtate) die hun ghefonden zijn ; 
Welcke brieven geaddzeffeert worden a€ den 
Gꝛietmannen ofte Baillouwen/ende aen 
den Borgermeefteren der Steden reſpecti⸗ 
velick. De welche dan in pegelick Baulliouz 
fchap ende Dtadt (elck te zijnen regarde) bez 
roepen de Edelen / dD'aenfienlichtte deg plats 
ten landts / ende Schepenen / Baden /eude 
Gefwozens ban veghelicke ſtadt: Defe ghe⸗ 
hoort ende berftaen hebbende de oozfake deg 
beroenens / foo kieft elcht in zijn Baillouw⸗ 
ſchap ende Stadt twee perfonagien / den 
Welcken gheaheven Wordt conuniffie ende 
macht/ontte verſchijnen op de gemelte Verz 
dachbaerdinghe ende generale Dergaderinz 
ge / om aldaer te reſolveren over de poiucten 
ende zaken / om de welcke fp ontboden zijn / 
ende oock over alle voorvallende fake / na 
vereys der Dingen. Peder Baillouwfchap 
fendt daer ghewoonlicken twee Ghedepuz 
teerde / namelick een upt de Edelen / ende 
d'auder upt De aenfienlichfte Gzondtheeren ; 
Peder Stadt: Rede de befloten)fendt 
aldaer eenen Van h 
van de gef Wazens onder den volcke; ſonder 
eenighe refpect ban Adel: Want fommighe 
plaetfen van de feven Walden gheenen Adel 
en deputeren/ende Dat bp gebreck; maer gez 

aren Kaedt / ende eenen | 

meentick de oudtfte ende meeft ghepyivile- | 
qieerde Grondtheeren / met bernoeginghe 
deo Adels vande andere quartieren. Deſe 
boorfs. Vergaderiuge wordt gemeenlick ge- 
houden ín de ſtadt Leeuwaerden(alg zijnde be 
Hooftſtadt des zelven Lendts / ende in het 
muiddel-puut deg-felfs ghelegen) eens ofte 
tweemael des jaers / tẽ ware de ertraordina⸗ 
riſe ſaken / ende den noodt deg tijdts 'tfelbiz 
ghe anders vereyſte. 

Deſe Gedeputeerden hebben kenniffe enz 
de Turifdicature van allerhande ſaken / noo⸗ 
per de de contríbutien/ confifguermaben der 
neeftelicke goederen/ Dijkagien / Sluvſen en 
Dammen/ boosts in alles Wat den oorlogh / 
golitpe ende Finantie betreft: De Ontfars 

renboperen/alwaer hare Proceſſen door den 
Pꝛocureur Generael ghemaeckt Worden / 
volgers de hoedauichept des miſdaets: Dit 

wordt oock binnen Leeuwaerden ghez 
Gouden. In't ftuck der Keligie volgen (p de 
andere Pꝛovintien hare Bondtgenoten. 
De Pzobinrie ban Overyflel ig ín drie 

treffelicke Zurifdictien verdeplt / alg ten 
eerſten Salandt , Twent , ende Vollenhoven. 
Salandt begropt onder fich bele Steden/ alg 
Deventer,Campen,Zwol,&c. Twent,de ſte⸗ 
de Ormarfum,Oldenzeel ende andere. Vol- 
lenhoven is alleenlick een (tadt met een Cas 
fteel ban de felbe naem/ tegenwoozdich dooz 
de laetfte oozlogen becnielt/alhier plath eers 
tidts het Dof der Biſſchoppen ban Verecht 
te zijn. De fouderainitept Vau defe Probin⸗ 
rie placht eertijtg aenden Biſſchoppen ban 
Vrrecht te behjoozen ; doch zijnde tfedert gez 
tomen mette Beerlichept ban Vtrecht aen 
Kepfer Carolo V. ende Philippo II. zijnen 
foone/ met conditie ban hun in hare Pribile⸗ 

en te onderhouden: onder welck pretert fp 
Dun met de andere — ban de ghe⸗ 
hoorꝛſaemheyt des ungs ban Spaengien 
ontrocken hebben. : 

Defe Pzobincie en heeft nopt niet meer 
als twee Heden in zijn goudernement ers 
Kent / namelick den Adel (upt de welche de 
Gouverneurs gekozen zijn ende de drie Kep: 
ferlicke Steden / Campen, Deventer , ende 
Zwol: door welche twee Heden alle ſwa⸗ 
richeyden in defen Staet opt Verfchenen / al 
tijdt ter veder gheleght zin; ende tgene door 
hun / volgens de Gefetten des Lands geoz- 
donneert ende ghedecreteert fal zíjn / blijft 
Vaft erde bondigh. Ende gelijck den Adel in 
peeeminentie niemanden en Wijckt/ ſoo doen 
oock de Dteden / ten ſy in haer ende graet. 
Deventer is de eerfte/Campen de tweede / en⸗ 
de Swol de laetfte; een peder ban defe Steden 
oozdeelt bp Arreſt / ende hebben elck Privi⸗ 
legie om gelt te mogen flaen. 
De Vergaderirge defer Pzobincie Wordt 

berfchepdelijck gehouden foo generael als 
particulier / bolgheng hare oude coftupmen 
ende preeminentien/ alg nuin eene plaetfe/ 
alg nuin d'andere / de Ghedeputeerde hun XVIII. 

bichmae!g onderlinge verwiffelende. Fn de VâberGous 
ernement Geltgie volgen fp hare gebupzen geconfedez der Statt 

reerde. Groningen 
Wat vu aengaet den Staetder Stadt endeOmme. 

Groeningen ende Ommelanden (welcker juz landen. 
rifbictie 
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rMictie maer ten platten lande ftreckt / bez 
ftaende inettelijcke Dorpen rontom de ffadt 
Groeningen leggende / ende daeromme Om- 
me-landen genaemt) moet mé verſtaẽ dat de 
Stadt Groeningen. en de Ommelandé befloté 
met dethebieréEems eñ Lauris, eene Provincie 
makê/getelt ander de 17. Pederlantfche Pro⸗ 
Dturien/de welche ſonder onderfchepdt gere⸗ 
pzefenteert ende geregiect Worden daor ghe⸗ 
meen accaort der Dtaten deg felven landts/ 
Welcker dagh-baerdenende Vergaderingen 
inde Dtadt Groeningen gehauden Worden. 
Vet regiment des Stadts behoort aen De 
Magiſtraet des ſelfs alleen/de welcke beftaet 
tu bier Borghermeefteren ende twaelf Baz 
den: ende dit foo welin’t fuck Van Fufticie 
(in het welche fp bp Arreft oordeelen / als in 
tas ban Policies behalven dat de faken Die De 
Peivilegien ende we!-ftandt des ſtadts aen” 
gaen moeten aen de Magiſtraet des ſtadts 
ende de 24. Geſwoorens ghecommuniceert 
Worden. De twee oudfte Bailltouwſchap⸗ 
—— ende het Goorrecht reſſorteren onder de 

urifdictie ber Dtadr/ alwaer Die Landen 
Gade jgerlijcks Droffaerts / of Amptman⸗ 
uen / of Bailliouwen opdonneren/ Lan wel: 
Ker vonniſſen gheappelleert mach Worden 
boot den boorfs. Rade / die (als geferdt ís) bp 
Arreſt oordeelt. De helft des gheſeyden 
Agedts ende Geſworens Worden jaerlijcke 
af gheſtelt / Welcker plaetfen dan wederom 
ghevuit worden : namelijck aldus ; als den 
Gouverneur denommeert Lijf perfoonen on: 
der de vier ende twintigh Gheſwoorens / 
welcke vijf upt de gehele ſtadt acht Radẽ kie⸗ 
fen.De acht nieuwe Rade met de andere acht 
gude/die nach overigh waren) verkiefen Lier 
Borger-meefteren. Voorts neemt den ſelven 
Deere Gouverneur Wederom andere Lijf 
perfoonen onder de Bier-en-twintigh Gez 

ſwoorens / die dan upt het gemepre twaelf 
perſoonen hiefen/ om de plaetje Der twaelf 
af-ghefielde te vervullen; foo Dat de twaelf 
nieuwe-gekozene ende de tWaelf over- gebles 
Vere Gheſwoorens onder hun-lieden Drie. 
Vaorfpraken kieſen / die het geheele jaer deur: 
het woort voor al de Geſwodrens doen, Der 
fe Stadt heeft feer groote Privilegien/ ander 
andere/ datſe in dE Naet van hare Provincie 
de eerſte is die Gare mepniughe ſeght: ende 
heeft mede eenepgen Munte op ſich ſelven. 

Gods-dienft, 

Fu alte de Landen/die de Staten befitten/ 
en wordt gheen oeffeninghe der Boomfther 
Beligte toegelaten, ghelyck oock in de Lans 
den bes Vertf-hertogts gheen andere / dan 
Booms Catholijcke / toeghelaten en wordt: 
Alle Religien Worden bep gelaten/ ende niez 
mandt worter in zijn Gelooveghedwongen / 
uptghefepdt de voorghenoemde: ſoo datter 
Calviniſten / Lutherſchen / Meimoniten ende 
bele andere/oock Joden / haer Geloove ende 
Ceremonien beleven magen: Boe defe veran⸗ 
deringe Des Geloofs Gier te Lande voetſel 
ghenomen heeft / is Gele lupden foo wel bez 
fent/ dat ick het onnodigh achte/ het ſelvige 
alBier in't bgeede te verhalen / aenghefien het 
feltbige oock bupten onfe materie dienende 18, 
Mop fullen dan vᷣoortgaen / ende fleller allier 
de Genealogie der Graven ban Hollant, &c. 
ghelijck wp hier vooren achter het Perhael 
des Staets der Aerdts⸗Hertoghen ghedaen 
hebben / ban de Graven Lan Vlaenderen & 
boch fullen al Hoogen tot een beflupt der Ne- 
der-landen, een roet vermaeckelick ghedicht 
tot lof der felbe by voeghen; ende dan tot de 
Genealogie der voornoemder Grave voort⸗ 
gaen. 

Ghedicht 

1 Ckfagh het Nederlandt gelijck een Rooſe bloeyen: 
Ick fagh die hupfe Maeght met filvre dauvv befproeyen ; 

Ick fagh veel Minnaers om haer guide Zetel ſtaen; 
Alf famen fagh ick dit met blijde oogen aen. 

Maer, laes ! de boofe nijdt (vermengt met haet en logen) 
Dees ymmer-{lechte Maeght heeft {chandelijck bedroghen: 
Ach! doen fagh ick dit Landt (‘t vvelck ick dacht, dar noch ftondt, 
Schoon bloofend’ ende fris) verdorven in den grondt. 

De doodt gaf t leven, ach! brandt vvas de proef van trouvve, 
Dees vviert bereeckent met ’t ont{chaeck van menigh Vrouvve: 
Doch eynd'lijck’t heeft belieft den goeden vvijfen Godt, 
Haer hooft te beuren uyt den flijck, en tot een fpot, 

Te ftellen ’t voorneem van hun nijdige vyanden, 
Nu fie ick vvederom (na langhe flaep) de Landen, 
Elck op het cierſt bepronckt, bepeerelt, neering-rijck; 

Zodat ick (eggen derf, ter vverelt geen haers gelijck. 
Die ick meeft lijden fagh, fie ick nu meeft verheugen, 

Die ick meeft juychen fagh, fie ick nu minft vermengen, 
’K fie Steden uytgebreyt, tot driemael toe vergroot; 
K fie aen haer Wallen fesghefpoelt een Houte Vloot. 

’K fie in fo men’ge Stadt gheftelt veel duyſent Huyſen, 
Voor een die vvas verbrandt: ’K fie’t Landt gefterckt met Sluyfen, 
Voor een verflagen hooft, voor een ontfchaeckte Maeghr, 

C üij Elck’ 

XIX; 
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Elck Stadt van volck nu krielt, en eerb're Maeghden draeght; 

Dic’s Werelts braeffte puyck in eer en moet vertrotfen: 

’K Ge ‘t Vrouvv-volck handt aen handt d'dmagonen na botſen, 

(Tot vvraeck, aen hun begaen:) voorv vaer een Spiegel is, 
Dit Landt aen elcken Vorft, en goet gelijckenis. 

Van Ooften fie'ck’t gekriel van fo veel duyft Gefanten; 

’K fie haer nieu Sterckten in vervreemde Landen planten, 

’K fie elck haer Schip op Zee met een voorfpoed'ge Windt; 
’K fie dat elck uyt en t'huys fteeds goede haven vindt. 

Elck feyt (die fiet dees Maegbt gelieft meer als te voren) 

Die fcheen ghedoodt te zijn, is vvederom herboren ; 
Ach God! u fegeningh laet doch alfo gefchien, 
Dat eeuvvelijck dees Maeght ick dus verciert mach fien. 

O.G.L.V.V.E. 

Genealogie der Graven van HorLAND, 

der 
(Gra- 
ven, 

had 

* 

* 

| Getal 

ZEELAND, ende VRIESLAND. 

Et Kandt ban Hollandt is tot een Gracffchap opgericht in- [BEL 3. 
den jare onſes Beeren 863. Want Carolus Calvus Honing |t. — 

ban Vranckrijck,beweeght door de peijfbare deugden ban Diede- 
{rick van Aquitanien, gaf hem het geheele Landt ban Hollandt ende 

een gedeelte ban Vricflandt. Ende inden Jare S6S, Den 1 3. Apulie 
wierdt hem ban Ludovico Koning ban Duytflandt (Door begeerte 
ban Emma, hupf-broutwe des boozfz. Konings) het Ozaeffchap van 

relt, 

Zeelandt gegeben: Is aldus geweeft de gedachte Diederickeerfte | 8634830 
Grabe ban Hollandt, Zeelandt ende Vriefland:. 

Diederick II, door het oberlijden fijns Daders / is ghewordbende | 603 4870 
tweede Grave ban Hollandt, Zeelandt,ende Deere ban Vricflandt : 

Arnout ig doo? De doot fijns baders Diederick IT, geworden Erf⸗ 95 1 genaem ín allede goeden. Heeft banden Keyſer Ottone III, berkre⸗ 
gen/dat hu de Graefſchappẽ ban Hollant eñ Zeelandt, met de Deer: 
lickheyt ban Vrieflant alg een Keen ban DE Kijcke (oude beſittẽ / eñ 
niet meer Dan Der krone ban Vrancrijck, gelijck fijne Door-baders. 
Defen Örabe Arnout is in eenen dagh teghen den Weiefen omge⸗ 
bracht op den » 8, Octobꝛis „rs. hebbende Hollande ende Zeelandt 
gheregeert 5. jaren etliche maenden. Is bp fijn boor-ouders in't 
Alooſter Egmont begraben. 

Diederick ILT, fg na fijns Waders overlijden gheworden He bierBe | 99414961 
Grabe ban Hollandt, Zeelandt, ende Peer ban Vrieflandt. 

Diederick IV. een zone Diedericks III, ig gefuccedeert : ende was 103 9 5006 
niet ghetvout / ende is op den 18. Man binnen Dordzecht in het 
Graven-ftraetken,doorfchoten/ iden jare 148, hebbende fyne Lan- 
den gheregeert 5. jaren. 

Floris, ís fijnen 25roeder gefuccedeert/ Waste boren Grabe Han 10485015 
Ooft-vrieflandt: hebbende De Landen den tijdt ban 14, jarẽ gegou- 
verneert / iS bp Deufden met 2600,ban de fijne verdagen. Geertruyt 

dericks V.) het Landt gheregiert alleen een jaer; getrout hebbende 
daer na Robert de Vries, met confent Des Ridderſchaps ban Hol- 
landt,ende Zeelandt, isdefe Robert Grave ban Vlaenderen gewoꝛ⸗ 
den; ende ondertuſſchẽ Govert met den Bult ban den Biſſchop ban 
Vrrechttot Gꝛabe opghewoꝛpen fijnde/ is Diederick in balſingh⸗ 
fchap na Vlaenderen berdzeben. ar! 

Diederick V. ig Doop bet overlijden ban Govert met den Bult, 
(ſtichter des Stadts Delft) ín alle fijne patvimontale Landen als 
Grade ghehult ende ontfangben : fleck gheworden zijnde / is ghe⸗ 
ſtorben inden jare 1092. Den : s- Fulij/ na dat ſijne Moeder Geer- 
truyt, na haer fans oberlijden/twee jaren gheregeert hadde / ende 
Robert de Vries acht jaren Govert met den Bult 4, faren/ Wilhel- 

mus 

fijne Dupfvrouwe heeft (omde onder · jarigheydt hacrs zoons Die- 

1062 029 
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Getal mus Biſſchop ban Verechteen jaer/ ende hu 15. jaren / te famen zo, | * aten 

po iaren / na de doodt ſjns Vaders. ket le 
ven |__Floris U. toeghenaemt de Verte, is fijnen Dader ghefuccedeert/ ‚o,o: 
8 ende gheregeert hebbende fijne Landen 3». jaren / 18 gheſtorben in | —2 

den jare 1123. den 6. Maert. 
9Diederick VI. volght fijnen Wader ín alle fijne Landen : Heeft 1123 5090 

vbeel oorloghen teghens De Frieſen ende andere ghebupren gehadt. 
Ghevegeert hebbende 40. jaren / is in den jare 1165. gheftozven: | 

to |_ Florus III, is fijnen Daner ghefurcedeert: Heeft m fijnen cujde (1163/5130 
beel tedoen ghehadt / ende isop De vepfe na Den B, Bande gheſtor⸗ 
ben gheregiert hebbende 27. jaren. : 

11 Diederick VII. 18 na fijns baders doot op De krupf-baert gekdge | 1 19051 57 
den Grabe ban Hollandt, &c. hebbende fijne Landen in geſtadigẽ 
oologh 1:35. jaren / is geftorben in den jare 1203. 

i| Ada, eenigh &rfgenaem ende Dochter Diedericks VII is Gꝛa⸗ 1203/5170 
binne ban Hollandt, &c. geworden, hebbende cen jaer geregiert / is 
fonder kinderen geſtorbeñ. 

13 |_Guilielmus , een Bzoeder Diedericks VII, zijnde Gzave ban) 1204517 1 
Ooft- Vrieflandt , was de naefte Erfgenaem / ende 18 in alle de Peer: 
lickheyden ende Kanden gefuccedeert: gevegiert hebbende : v.javen/ 
is geftogben in den jare 12 23, latendetot Erfgename 

14 | _ FlorisI V, zijnen foone/ de welcke gevegievt hebbende 12, jaren / is 1223 
te Claermondt(ineen Eournop-fpelte Corbie) ban den Grade ban 

| Clermont berllagen zijnde geftorben. 
15 | _Gutlielmus LI, maer fes jaren oudt zijnde /is getuorden 15, Graz 

Be ban Hollant,&c. onder De booghdpe zijns Doms Othonis , Biſ⸗ 
{chop ban Verecht: Is na de voot des Repſers Frederici ghecooren 
Rooms Koning/ende 4.jacen na zijne verkieſinge Lan de Paus In- 
nocentio inde ſtadt Lyons boor Kepfer uptgeroepen: gevegiert heb⸗ 
bende zijne Landen ban Hollandt,äc. 21, jaren / ende ttepſer⸗ rijck 
7, Jäven/ is geftozbenin den jare rzss, Wandelen ishet Koninck⸗ 
lick Palens im den Hage geboutut. 

16 |__Floris V. een half jaer out zijnde; doen zijnen Lader ſtorf / is onder 
Doochden opgebracht tot in fijn 17 jaer / ende is epndelic/ geregiert 
bebbende/foo onder hem / alg onder fijne Voochden / 42. jaren/ van 
Gerrit van Velfen omgbebzacht, 

17 |__lan Lis fijnen bader Florus V. ghefuccedeert/ den welcken fonder 
kinderen gheftorben is den 4. Nobembris des jaers 1300, aen Den 
welcken den ſtamme Ber Gaaben/in rechte inie ban De Bertoghen 
ban Aquitanien ghefproten zijnde / gefailſeert is / ghedunrt hebbende 
437. Jaren: ende zijn De Landen door fijn overlijden vervallen aende 
Graben van Henegouwen , ghekomen zijnde Doo: Poutwelicken 
(ban Poeders wegen) ban De Gyaben van Hollandt. 

18 |_ loannes II. Gꝛabe ban Henegouwen , is gheweeſt de naeſte Erf⸗ 
ghenaem in de Gzaeffchappen ban Hollandt, Zeelandt, etc. alg zijn⸗ 
De een zone ban Ioanues van Avefnes, ende bꝛouwe Alith, een fufter 
Des konings Guilielmi, Gꝛabe ban Hollandrt,eec,ende Dien volgens 
een zone ban de oud-moepe deſes Tan I. 

19 | Guilielmus III. zijnde Gꝛabe ban Oofterwant ‚ig fijnen Wader 
ín alle de Landen ghefuccedeert. Was toeghenaemt den Goeden: 
ende ban Den Keur vorſten Dtadtheuder des Koomſchen Kijcks 
ghekoren; heeft gheregiert 33. jaren. 

20 Guilielmus IVNs na de doodt fijns baders gheſuccedeert / tegens 13375304 
Den Ooſt · vrieſen getrocken zijnde (na dat Gp vele ſtrijden ende oor⸗ 
loghen gheluckelſcken hadde helpen winnen)is ban hen verllagen / 

{ende fonder kinderen gheftorben den 24. Deptember 1346, 
21 | __Margeriet ban Beyeren, een fufter des boorfz. Guilielmi IV. ende 1346/s3 15 

hunſprouwe des Kepſers Ludovici IV. beeft gheregiert 6. jaren. 
Onder haer is opoheſtaen den geoot-genoemden haet ban Hoecks 
ende Cabbeliaus. k 

22 | Guilielmus V. ban Beyeren, met fijne moeder de Keyſerinne ber- 13515318 
draghen fijnde/ is ghebleven Grave ban Hollandt, Zeelandt, Hene- 
gouwen , ende Deere ban Vrieflandt, gheregiert hebbende 7. jaren 
met verſtande / is kranckſinnigh ghewordem ende heeft als Dtadt: 
houder gheregrert Den tijdt Lan 19, jaren / ende na Guilielmi V. 
doot / oock Grade geworden fijnen Broeder. 

23 | Albert ban Beyeren, heeft noch gheregiert 27, jaren, Heeft de 15775544 
C b Vrieſen / 

5190 

123515202 

125515222 

12965263 
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oons Guilielmi tot onderdanighepdt ghebracht. 
GuilielmusVI. ban Beyeren, ig fijnen bader ghefuccedeert: Deeft 

oe Dtadt Gorcum ende De Beerlickbepdt ban Arkel aen't Graef: | 
ſchap ban Hollandt ghebecht. 

25 ij Tacobaban Beyeren, eenige Dochter ende Erfghenaem Guilielmi , 

(27 

29 

fchappen ende Heerlickheyden / oudt zijnde ontrent De 17, Jaren ; enz 
de is in den ſelven jare 1417, aengenomen / in alle hare patrimo⸗ 
niale Landen ban Hollandt, Zeelandt, ende Vrieflandt; ghelijck 
oock te vooren in Henegouwen. Niet te min / Ioannes ban Beyeren, 
ſich noemende Voocht ban Hollandt, heeft (tot prezudicie ban deſe 
bouwe Iacoba) ban Den Kepſer Sigifmondo, fijns wijſs Oom / ver⸗ 
kreghen te Weende Graefſchappen ban Hollandt ende Zeelandt, 
met de Heerlicktepdt ban Vrieflandt , alg berballen zijnde aen Den 
Wijcke door De doodt Des Graven Guilielmi ban Beyeren fijnen 
broeder, ende vader des ghedachten Iacobæ, die fonder manlick oft 
oberleen was. Deſen met Tacobam epndelick bzede ghemaeckt 
hebbende / ende inden Hage oberleden zijnde / gheregeert hebbende 
6, jaren als toegbeftane Vooght / heeft Tacoba ban alie hare Landen 

“valleene Wegente getweeft. Is biermael hertrouwt gheweeft: Wiert 
ghenoodt · druckt Haven bierden man (H. Franck ban Borffelen)upt 
de ghevangheniſſe te trecken / ende Philippum ban Bourgongien, 
alfdoen Dooght ban de Landen zijnde/ende hem in te willighen en⸗ 
de ce tvanfgoztecen alle De Banden ende Heerlickheyden int genes 
vacl/foo fp fonder kinderen ſtarf: Na welck tranfpoozt fp wepnich 
tijdts oock fonder kinderen gheſtorven is / gheweeft zijnde vechte 
Bꝛouwe ende Erfghenameder Graefſchappen ban Hollandt, Zee- 
landt, Henegouwen, ende Des heerlickheyts ban Vrieflandt,in groo: 
te troublen ende oorloghen / (beroozfaecht Doo, De eergierichendt 
des Hertoghs van Bourgongien) Ben tijdt ban «9. jaren, Light in 
den Hage begraven) aljeleeft hebbende 36. jaren, 

Philippus J. wiert na dt doodt Iacobæ (zijnde Bertoge ban Bour- 
gondien, Brabandt, Limburch, ett. ende rechte Erfghenaem van 
baders ende moeders zijde ) Grave ban Hollandt, Zeelandt, ende 
Heere ban Vrieflandt : ende was aldus Prince van 17. Landen, 
Was ghebozen in Den jare 135 ;,Op SS. Pieters ende Pauwels dagh: 
fijne moeder was Wrouwe Margarita, fufter Des Graven Guilielmi 
VL ende bader Des genoemden lacobz:defe Pꝛouwe Margarita Was 
een fufter Ioannis ban Bourgongen, ende aldus baderlicke moepe 
| deſes Philippi. Was een dapper Brijghs-man grootmoedigh / ende 
van fijn bpanden ontſten; was langh van gheſtalte/ fchoon ban 
aenſicht / colerijck doch vrede liebigh / voegijenaenw den Goeden. 
Is gheſtorven ven 5. Junij 1467. oudt zijnde 73. jaren / gheregeert 
hebbende de Landen ban Hollandt, Zeelandt, Henegouwen, Vrieſ- 
landt,eft andere/fo ín qualitept ban Grave ende Heere / als Vooght / 
ontrent de 4o.faren. 

Kaerle de Stoute „ eenigh zone Philippi Beg Goeden, gebogen te 
Dyon in den jare 143 4. is door fijns baders overlijden gefuccedeert 
in de Hertoghdommen ban Bourgondien, ete. alg mede in De Graef: 
fchappen ban Hollandt, Zeelandt, etc, Heeft ban den Bepfer Sigif- 
mondo geboft het Graefſchap ban Feretre in't Landt ban Elfazen 
in Zwitferlandt. Is omghebracht in de Bataille ban Nancy,in ben 
jare 1476. 

Chti- ‚der we! 
fti, relt. 

1404\ 5371 

1417 5384 
VLig ghefuccedeert(na haers baders oberlijden )in alte fijne Graef: | 

1433 5499 

1467/5434 

Maria eenighe dochter ende Erfghenaem des gheBachten Caroli, (1476!5443 
heeft gheſuccedeert in alle de Landtfchappen haers baders / oudt 
ztje onteent De zo, jaren / onder de Booghdyſchap des Dorfts vã 
Cleve ende Des Heeren ban Ravefteyn , fijnen broeder. Defe Maria 
heeft ghetrouwt Maximilianum Eertz · Hertoghe van Ooftenrijck, 
cen zone des Keyſers Frederici, oudt zijnde ontrent zo. jaren : ende 

lis van weghen fijner hupfbrouwe geworden Brabe ban Hollandt, 
etc. Is na fijns wijfs oberlijdben in fijns baders plactfe Rooms 
Leyſer gheworden : Heeft bp fijne hupfbroutwe ghehadt een zone/ 
die ghenoemt wag ‚ 

Philippus [I, oudt zijnde 4. f 
kers oberlffden den AerdtsHertogh / Koning der Komepnen zijn: 
de / De Landen boog ſijnen zone in groote troublen ende vonoghn 

oo 

aren / doe ſijn moeder ſtarf: na welc⸗ 1482 5449 

— tot berfchepden reyſen rebellerende / Door ’thelepdt ſijns Taren Laren 
| 
| 
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|Geealf foo ín Hollandt als ín Vlaenderen, gheregiert heeft tot ‚in Den jare „laren Laren | 
(dr | 1493, Dat den Eert3-Berrogh Maximilien, Dogz fijng baders ober: ij" |” 
|ven | lijden; Keyſer ghekroont is, Den Prince Philippus fiynenzone/ Doen! * É 

16, javen oude zijnde) is ghenoemt gheworden Eertz · Hertogh ban, 
Ooftenrijck, Hertoghe ban Bourgongien, Lothringhen , Brabandt, | 
Styer, Carinthye, Limburgh, Lutfemburgh ende Geldre, Gꝛabe ban 
Habfburgh, Vlaenderen, Artois, Bourgongien, Ferette, Kyburgh, | 

| Paltzgrave, Henegouwen, Hollandt , Zeelandt, Namen, Zetphen, | 
| Marquijsdes H. Rijcks, ende Burgau , Tandtgrabe ban Elfatzen, | 
| Deere ban Windtfmarck,Portenau, Salines ende Mechelen: ende ie 

ín Spangien, noch jongh zijnde; gheſtorben / ſyn bader noch levende / 
in den jare 1 515, endelight te Grenaden : achterlatende eenen zone / | 
die genoemt twas Ô 8 

zo | _ Kaerle IL. {gna de doodt fijns Vaders in allede Wanden ende 1515 3482 
Heerlickhepden inghehult/alstechte Erfghenaem ende oudtſte zo⸗ 
ne Philippi II. Is na het overlijden ban fijn groot · bader (ban moe⸗ 
Berg weghen) koning bau Spangien, etc. ghewozden :ende na De 
doodt fijns geoot-baders (ban baders weghen) Keyſer ghekroont: 
Hebbende gheregiert ontvent 44. jaren / beeft alie de Nederlanden 
gheftelt in handen fijns zoons Philippi III. ende ſtarf in Spangien 
in Den jare 1 ; 58. endeis begraven te Grenaden. 

31 Philippus III. ban Ooftenrijck, is doog fijns baders oberlebering 15555522 
aldus geworden Prince Dev Nederlanden:ban welcke hp op Den z 5. 
Octobꝛis in teghentwoojdichept der Generale Staten acngenomen 
is / met befwweeringhe harer Bryheyden ende Pribilegien, Douwe 
Margarita, baftaerot-dochter Des Repſers Caroli V. ende huyſprou⸗ 
we ban O&avio Farnefio,Pertoghe van Parmaende Plaifancen, ghe⸗ 
prefereert zijnde Door adbijs Des Cardinaelg ban Granvelle, vooꝛ 
alle andere Pzincen ban Ooftenrijck,ende oock boo, den Prince ban 
Orangien ende DE Grave ban Egmont, om in afweſen des Konings 
De Nederlanden te gouberneren; ende gekomen fijnde binnen Bruf-. 
fel, heeft den Honing alle De 17, Provincien doen bergaderen/ ende 
haer gheftelcals Goubernante Generael der Nederlanden ín den 
fate 1559, ten epnde fp het voornaeniſte beleyt des Goubernements 
hadde in defe Landen: het welcke onder den grooten des Landts 
uptnemende ghedeplthepden verweckte gheduprende welcke hare 
regieringhe groote bevoevten om De Religie twille inde gefepde Lan 
den ontftaen zijn ; Alle welcke ghedepltheden ende troublen veroor⸗ 
faecht hebben / datinden fare 1 ;81, De Pzovintien ban Hollandt, 
Zeelandt, ende andere / zich onderlinghe berbonden hebben / maken⸗ 
de een Vnie tot behoudinghe harer Pewilegien / bapbhepdt der con⸗ 
ſtientien / ende afzweeringhe des Ronings van Spangien, ende fijne 
Erfghenamen ten eeuwighen daghe / die hun oock inden jare 1605, 
boor een bepe Kepublijcke ende Vanden erkent heeft / als hebbende 
niets op hun te pretenderen. 

’ VERHAEL 
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Kort Inhoudt: 

1. Ngelandt van oudts Albion ende Brittangien ghenoemt / ende van 
hare hercomſt. 2. Beſcheijvinge van Dit Gplandt / gelegenthept / 

bd ende ommeganck Des ſelbighen. 3. Bruchtbaerheyt des Landts/ 
evenwel met een ſware pelte alle vier jaren aenghevochten zijnde. 4. En 
ghedooght geenigh vergiktigh gedierte ín haer: ende waerom aldaer geen 
Wolven ghevonden en Wozden. s. Be Kevieren Tamyfe ende andere / Die 
nummermeer om eenighen reghens-wille oBerbloepen. 6, Ber Kracpen: 
jacht met den Boghe-. 7. Ouacrvloedighepdt van Peerlen in dit Eplandt 
tent tijde Cæſaris, ende Ban Den halskraegh / gheheel met Peerlen ghebor⸗ 
duert / die hu De Goddinne Venere toehenlighde. 8. Genen ſteen / Gagathe 
ghenoemt / vie het bper onder 't Water onderhoudt; ende Lan zijn groote 
deught / om zijn water te connen maken/ in water geputuerifcert zijnde) cas 
be inghedzonchen. 9. Der ouder Engelfcher geldt van Per ende Koper. 
10. De Vrouwen eertijtg onder Den Engelfchen gemeen / ende voerende tn De 
Depelegeren het Opper-gebiedr. 11. De Heul zepdt ende behendigheydt 
tan geeft, Det Engelfchen ban deſen tijdt; ende andere goede hoedanighty⸗ 
den / mitſgaders hare oeffeningben. 12. Den aerdt det Engelfchen hoogh⸗ 
hertigh ende heerlich / geneyght tot Dieverne ende drzonckenſchap. 13. Der 
ſommigher groote ruckdommen / boortkomende van De ve dbdg 

olle/ 
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Bolle tin upt Cornualien, ende Haring van Yerck. m4. Honden de hoofdt= 
fEadt van Engelandt, ende bewoont van meer alg drie hondert ende vijftigh 
Dupfent fielen. 15. Den Koop-handel van Engelandt gheſchat te bedzacen 
meer alg twaelf Millioenen goudts jaerljer. 16. Schatten ende mcom⸗ 
fen deg Konings ban Engelant, fo alg die was ten tijde Henrici des achtten 
Ban dien name/ voor Lijn afwijcktnge ban De KRoomſche kercke. 17. Ordi⸗ 
naris inkomfte Des Kroons ban Engel-landt, klimmende tegenwoordigh 
boben de dertien hondert duyſent kroonen. 18. Ertraogdinarifche hulpe 
in Engel-landt van tweederlen ſoorten. 19. Hoe heel De mondt-kolt bez 
draeght / die in het Def Des Konings van Engel-landt jaerlijck verbruyckt 
Wardt. zo. Schatting Ben Catholijcken in Engeland: opgelept/ om onz 
bemoept te wonen, zr. Ertraorvinarisinkomt ban De Rroone ban En- 
gelandt,bedzaghende een millioen goutsallefaer, 22. Dafte gelegenthept 
deſes Eplandts / ende Ban het groot ghetal Schepen / die het op Zée onders 
houdt. 23. De Engelfchein de Zee-Gandel ſeer ervaren. Haren Koop: 
handel in widt · gelegene Landtſchappen / foo na Ooſten / alg na Wetten. 
24. 't Getal de: Krijghs-knechten/ die in tijden van noodt in Engeland: gez 
hebt konnen worden, 25. Hoe het Hepr legher ban Engel-landt, ten tijde 
Henrici V LIL in De inneminge ban Bolomen ghelſtelt is geweeft. 26. En. 
gelfchen Adel, ende Ridderfchappen. van verſchenden ſoorten in Engelandt: 
ende de Ceremonien in hare beroepingen ende aennemingen. 27. De Or⸗ 
Dee der Rid deren van de Kouffebandt,Do03 Wie ingeſteldt. 28. De Koning: 
lijcke Sten in Engel-landt, ende Wat De Milords zijn. zo. Staten ban 
ie haer groote macht, Olliciers / ende gebruycken in hare Dergas 
Dern ghen. | 
ninchjekt Stoelen. De gewoonlicke Brafingen ende hoe de Verraderen 
gheſtrafft worden. 31. Det Hof van Welt Muntter,ende De Kamer met de 
Sterren, Wanneer gelicht. 32. Det Hof des Kercken raedts / genaemt het 
Hof des Chriftenheydis , ende fijn gherechticheyt in bier ſoorten van laken, 
33, De mil dadige verweſen zijnde, om gehangen te Worden / worden Door 
De handen haerder Bloetberwanten eerſt gheworght. 274. De Cheilte⸗ 
lijcke Keligie wanneer ende door wien eerft-mael in Engeland: inghevoert. 
35. Scheydinge Des Konings Henrici V 111. met Catharina ban Arragon: 
Ben welcken Annam Han Bolonten trout/Die oock (na Commigber mepnin- 
ge voor zijn Dochter gehouden wordt. 36. Verklaert hem het ooft der 
Kercken ín plaetg deg Paus van Koomen, ende Doet Thomam Morum ges 
bangén fetten. 37. BOanneer hee Kloofterslepen ende de Kaomſche Keli⸗ 
gie in Engel-lande ghemetightig, 38. Krooninge deg Koninginnes Elia- 
beth ghehouven met Catbolijcke Ceremonien. 59. Kerckelijcke inſtelin⸗ 
gen Doop lacobum V L. opgericht/betoonende Den ſtandt van de tegenwoor⸗ 
Dige Engelſche Kercken. 40. Derhael Der na-een- volgende Engelfche Ko. 
ninghen.” 41. Gertz-Biſdommen ende Biſdommen Die eertijts in Enghel. 
landt geweelt zijn. 

za Ck foude ſchinen lichtveer⸗ 
5 delichente handelen / ofte mp 

tuni; ofte/ auderg na der Latinen mepnins 
ge / is het alſoo ghenaemt/ overmits de Witz 

30. Deie ſoorten ban Kechten in Engel landt. Dan De Ro⸗ 

felbeu Ben Leſer berdrietigh 

gens) ban dit Verhael pets daer af bevepf: 
fcheu ſonden mogen / mp alleenlicken noo⸗ 
ben te ſeggen / dat het ( volgens de fabuleufe 
verhalingen der Griechen) den name boerde 
baneenen fekeré Albion, gewaende foneNep- 

verige fteen-totzen/de welcke fich aen ale 
kanten des ſtrands vertoonden: Want Albus 
in't Latijn fag beel als wit te ſeggen ig: Na⸗ 
derhandt heeft het ben name ban Bretangen 
gekregen / han het woort Brit, betepchenende 
geyerwt inꝰt Engels / overnudts dat de In⸗ 
Woonderen deſes Eplants eertijts hare ſieh⸗ 
hamen plegen te beverwen ende te beſchil⸗ 
deren / eude heeft tſedert dien name in deſen 
name van Engel-landt verandert / dat is foo 
veel te ſegghen / als het Landt der Enghelen, 
ban wegen de Engel {che Saxons, bie het ſe lvi⸗ 
ge Eplandt eertits befeten hebben. 

Dit behoort ghenoeth te wefen Haar den 
} genen/Die haren geeft met defe luft foecken te 

er berfadis 

Ir 
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verfadigen/ ofte hare traeghept te voldoen / 
die haer ophout/ om bp andere Dchzijberen 
na breeder befchept te onderfoechen. Om’ 
uu tot de fake felve te comen/ het Eplandt 
van Groot-Brittangien is bpna het Eplanùt 
Sicilien ghelijck/hebbende drie puncten ofte 
Boofden / die hun op berfchepden ſoorten 
uptffvecken. Deneerften/ die na't Weſten 
ftet/is die Lan Bellerie, of ban Antoueft, ban 
De Enghelſche The Cap of Cornuval ghe⸗ 
naemt/ dat fs te ſeggen / de Cabo van Cornu- 
valien. Den tweeden is die van Kantien de 
welcke fijn uptficht ten Doften heeft / hupz 
densdaeghs Nordforlandt ghenaemt / ban 
welcke Kabo ofte Booft die gheheele kon⸗ 
tvepe/ dat hem ten Ooſten henen uptſtreckt / 

Verhael des Konings 
Waffen. De bemueringen der Wijngaerden 
Dienen hare Meeſteren veel eer tot pronch/ 
ais profijt; want at ift fchhaon/dat fp eerttgh 
nut Daer af trecken / foo iſt nochtans / dat fp 
felden rijp worden / ghelijckt Wel behoozen 
foude, zen faept daer tare/rogas/ gef” 
haver / ende alierhande gepluck. Het koten 
waſt daer haeſt / ende rijpt langfaem / Van 
Wegen de overvloedighe humeuren/ foo des 
lochts alg der aerde, Daer zijn beel Bergh 
Keng / die fonder geboomte zijn / alleenlicken 
met dun ende fmakelick gras begroept/ her 
gquaem Door de kudden fchapen/ diemen al 
Daer te weyden Hoert/de welcke 'tzp dart aur 
de foetichept des lochts / ofte goethept des 
lands) aldaer veel ſchoonder ende langher 

NS, 

ſhuen name Kant, oft Kent, na 'tgemeenſte 
feagen/genomen heeft. Det derde Hooft / of⸗ 
te Cabo,ig die ban Orkas, Van Tarvedee, ofte 
ban Tarvife, aen de Noordt zijde des Ep: 

Wolle dzagen/alg elders, Doch men meent / Waerom de 
dat de Schaepberderen in Engelandt be⸗ Schapen af 
letten / dat hare kudden niet aende Fontey⸗ geen fonteps 
nen en gaen drincken : maer dat fp altijdt ge- HEt gaen 

111. 

landts; van de ſammighe Dunghumbehead 
ofte Dun{biheade, ende van eenighe andere 
Howburne genoemt, Dit Eplandt is gele: 
ghen na de Weſt kant Lan Europen, vijftien 
graden Lan den Equator, ende ten Weften 
met bet @plandt ban Yrlandt befet/ ten Oo⸗ 
fien met de Kivieren van Peder⸗Duptſch⸗ 
landt / ban de Nooꝛdt· zijde met de Orkadife 
Eylanden / ofte Orknes, ende ten Zupden 
met Vranckrijck. Wat nu fijnen omgang bez 
laugt ; de Enghelfchen bie het opt aſder⸗ 
saudofte aengemerekt hebben/ willen het ín 
Dufdauige maniere afmeten. Zp rekenen 
ban Cabo de Tarvife tot die Van Bellerie, 
dbermits de wegh al Ddraepende loopt ban 
Wegen de-frour-loopende Rivieren/ te nez 
wien Ban Weften af/acht-hondert ef twaelf 
Engelfche mijlen, Defen wegh op na Kenr, 
drie⸗ hondert eri twintigh mülen. Wan daer 
Wederom Hoor de omwegen ende hoeck· pla⸗ 

drenckt ende ghelaeft Worden alleenlicken 
ban den dauw / overmits fp doo: Langhe one 
berbinding bevonden hebben/ dat andere 
Wateren haer ſchadelicken zijn/oock de Beez 
ften hebben doenfterben. Ende men ma 
defe Wolle der fchapen Lepelicken het gul 
den Dlies noemen/ aenghefien die de eenighe 
grondt ende Vaftichept haerder Kijckdom⸗ 
men is / ban de Welcke de Inwoonderen 
fchoone pzofpten trecken / berkoopende die 
den Kooplieden / om ín alle Landen verz 
(pgo te Worden. Van welcke Wolle men fo 
ine ende fchoone Lakenen maeckt / dat de 
Hoochduytfchen,Polen, Denen, Sweden, en- 
de andere Natien die feer hooch achten / ende 
boben alle andere in weerden houden. FBen 
bindt in Engelandrt oock een groot getal ban 
alderhande Dieren / ten minften foodanighe/ 
als wp indefe Contrepen hebben/ behalben 
dat daer noch Muplen noch Eſels en zijn. 

driucken. 

ten tot Tarvis rekentmen ſevenhondert en· ¶ Teu heeft geen hinder van eenigh vergif⸗ 1V⸗ 
de Dier mijlen. Dulcks dat het geheele bez | tiah Dier/of dat ſchadelijck is: noch daer en 
rijp deſes Gplandte mhoudendeis/ontrent | Zün oock gheene Wolven / overmidts de in⸗ 
de achtieu-hondert eñ vf en-dertigh mij: | Woonderen fo gauw ende neerftigh in't 
len, Doch om dies wille/ dat het wepnigh | uptroepen gheweeft zijn / dat ſy het gantfche 
ig den omme-gang eñ grootte eeneg Landt: | Cplandt gefupbert hebben. Dit maeckt/dat 
fchaps te weten / mdien menzijnedeughden | de Beeften aldaer over al vry ende vrolijck 
ende goedichepden niet en Weet/fooluftmip, | Wepdet/ fander dat pemandt de ſelve hoedet; 
eer iek mp felben fn andere berhalingen te | foo dDatmen nacht ende dagh de Paerden/ 
diep Verwarre ende verbinde / te doorſnoffe | Koepen / ende Schapen over al ín de wepden 
len lende met gauwheydt aen te merchen | ende andere plaetfen die den gemeenen gez 
‘tgene dit Eplandt zijnen Gnwoonderen | bueren vry (om Wepden) zijn. Wet Landt 
gheeft ende voortbrengt / ende Waer af het | (fagefeahtis) en geeft geenen Wijn/ daer te⸗ 
oock gebreckelick ende onnuttelick is, gen fp biers ghenoegh brouwen. 

: À — — —— id hetgant: V. 
aiſſe deſes Landtfchaps. che Landt bevochtigen; waer ban meneen 

Geldlenen ie P Wonderbare (doch inder daet Warachtige)fa 
De locht dan deſes Eylands is grof; De | kebebint; dat dE Tamys; de Omber,eñ eenige 

winden / regen / eude miſt bereenigenfich ges | andere Bebiere ninunermeer (hoe feer het 
willigh /ende defe ontwepingedestochts ie | oock regent) Waffen noch oberloopen. De 
ooꝛſaeck / dat de caude ende hitte alljierniet | JDeerdendefes Landts / die wp Tellen noez 
feet uptnemenbde en zjn. De nachtenzijn | Men/ ende meeft Bupnen zin / op Llacken 
daer Klaer/ende de fiecten wepniah/fuler dat | Lelden znde/ en Draven nopt/ maer gaen eer 
men daer minder Medecinen gebzupeht/ alg | nenfekerentel/ Waer mede fp grootẽ voort⸗ 
ín eenighe andere plaetfenEurope. Doch | gangdoen : ten minften fret men feer ſelden 
daer komt een fieckte/die nafonuniger mee: | hetteghendeel hier ban. Men bind oock al 
ninge) alle wier jaren kamt/ zjnde een ſoorte Daer meer Ronùnen/ alg in cenigh Landt: 
tau Peſte / die Veel volcks medefleept. Det | fchap ter wereldt. 
Laut draeght oy bele plaetfëfeer obervloe⸗ Zp hebbeneen groote ontelbaermenighte Vi, 
digh. Det bꝛengt alderhaude boomen voort / 
behaven den Bennen boom / ende (ghelijck 
Cefar fent) den Wilgenboom: welcke Wil⸗ 
gen- boomen men daer nochtans heden ín o⸗ 
Verbloedt vint. Doch endraeght geen Olijf- 
boomen / Orangie-appel-boomen/ ende ans 
dere / Die in Heeter Landtſchappen meeft 

Vogelen / ſoo tamme als wilde. De kappoer 
ven ban Kent zün feer groot / gelijck die van 
Polveraire inf Landtfchap ban Padua. De 
Ganfen zijn daer feer lecker/ meeft eer fp 
gerupft hebben: maer groot geworden zijn⸗ 
de/en zijn niet foo goet Ganfinake. Daeris 
oock een groote menighte Patrüijſſen / Faf: DE 

nen 



Braepen ín 
Engelandt 
doen groote 
ſchade. 

Boe de Viſ⸗ 
- berkoopers 

ben Dnoec 
lang lebende 
houden, 

Vil. 

VIII. 

van Groot-Brittangien. 
nen / Guackels / Meerlen / Lüſteren / ende 
Teeuwericken / de welcke des winters ſoo 
vet zijn/ om Dat die Daer niet al te ſtreng en 
zijn / ende dan in foa grooter menigbte ghe⸗ 
vanghen worden / Dat bp-naeft alte tafelen 
daer mede bedeckt zijn. Fn alle Wateren 
bintmen Swanen / eñ des nuchteng vroegh 
hoortmenñ de Havens ende Kraeyen lupdt- 
ruftich sieren, Dele houdent Loor een Waer: 
achtige fake/ datter in geen Landt fchap ter 
Werelt ſoo bele Kraeven zijn/ als Daer. 
Welcke Kraepen fich bp de wormen order: 
houden / de welcke ín Dit Eplandt (om oor⸗ 
faecke des vochtichepts) in overbloedt zijn: | 
Dach doen feer groote fthade/ overmits fp 
niet alleentick de vijpe vruchten eten / maer 
dat fp ooc het faet (inde aerde liggende) met 
den beck daer upt Weten te trecken: foo dat 
het van noden is / dat de Landt-lupden ee⸗ 
nige gan met bogert op het meuw-gez 
faepde ftellen/om de felve te berjagen/ over: 
midts dat het gheroep alleen miet ſterck 
gehoech en is on haer te berdzjdben. Cude 
om Dies Wille/ dat defe voghelen foo ſcha⸗ 
delick zijn / is bp vaedt der Heeren ghearre⸗ 
fieect / dat men alle middelen aenWwenden 
foude om De ſelve te verdriven / gevende den 
genen dieſe dooden / eenige vergeſdinge. De 
Engelſchen hebben ſeer goede ende ſmake⸗ 
lieke Viſſchen / ende onder andere den Tar⸗ 
bot ende Duoetk. Den Snoeck en Was 
boormaels bp Genlupden in klepre achtin 
ge / doch is tegenwoordigh in grooter waer: 
den / overmits Dat fp upt de Vpveren zijnde, 
ende in Pif-horbern gelepdt zünde / vet wort / 
etende andere kleyne viſkens / ende den ael. 
Als meu die dan te coop brengt / foo openen 
fp. de felve met een mes / ende foo ’tgez 
valt / Dat den Wiſſer die niet Vertaopenen 
kan / foo en fiecft hp even wel baeromme 
niet / maer naept den buyck wederom roe/ 
ende fet hem onder een deel ſchollen / Welcke 
wonde in feercortentijdt geneeft. De Der 
ſters zijn aldaer leckerder,/ als ergens; oock 
veel oberbloediger. î 
Behalven 2 geeft dit Eplandt noch 

gout / ſilver / loot / tin / ende koper. Daer 
groept oock eenigh ijſer / ende men vindt 
daer oock eenige peerlen: waer af Suetonius 
in het leven Cefaris pets aenghetepchent 
Heeft / dat/ namelick de hope om Peerlen in 
dit Eplandt te vinden /hem die reyſe daer hes 
nen Een bede / datſe oock aldaer in ſulc⸗ 
Eer overbloedichept waren / dat hp de felve 
bp 't gewichte in de handt onderfchepden 
konde, Dorh nu tegenwoordigh en worden 
daer niet dan eenighe klepne gevonden / geel: 
achtich/ende die ontrent Schorlandt, ende de 
Orcades , die niet veel fchoonder fchünen te 
weſen / dan de ooghen vaneenen Bolling. 
Wack feght Plinius, Hat de Peerlen die En-- 
ellande voort· bꝛengt / heel kle yn ende van 

ier ten lupfier sijn:dat niet te min Cæſar gez 
wilt hadde / dat men wiſt den hals-kraeah 
die hy het Eer-beeldt Veneris gefchoncken 
hadde) daer af gemaect te zijn. 

Dit Landt heeft oock eenighe foute ende 
Warme Fonteynen / oock een Dteen Gaga- 
the genoèmt/de welcke wel rouw ende flecht 
ſchijnt / doch ban grooter deught is / aenghe⸗ 
fien fp het Pup? onder het Water onder: 
houdt / ſoo dat het niet dan met olpe gebluft 
‘Ean worden, Andien oock vemandt water 
drinckt / daer eenighe ſtuckſkens defes ſteens 
in leggen / ghepulberifeert zijnde / ſal terſtont 
zijn water loſſen / (fonder dat hy'tſelve in ee: — — — — —— — — — — 
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niger manieren foude konnen ophouden: is 
deſen Steen ooc ſeer goet Loor Het Graveel. 
Cot hier toe hebbe wp de gemackhepdẽ dez 
fes Eplants berhaelt: is nu overigh in wepe 
nigh woorden hare onghemackelickhepden / 
ende Waer af fp gebrect heeft/ ofte’ twelcke 
fe van anderen (tsp door noot / of upt lecker⸗ 
np)ontleent/te verhalen: Onder defe dingen 
moeten voorname licken de Specerpen gere: 
Bent zijn / oock de Dupcher eñ andere vruch⸗ 
ten / Die upt Vrancrijck ende Spaengien daer 
heven geboert worden: de Wünen Olyxe en: 
de Dop om bier te brouwen/goude Lakenen 
ende Zide/het meereri-deel des U ijnwaets/ 
ende andere foorten Lan Koopmanfchap:be- 
halven het Weed/ Canchenille, ende andere 
dingen de VerWwerpe raerkende. Nu dan gez 
— hebbende van de geſtalteniſſe deſes 
Aandts / laet ons oock eẽns fien de hoeda⸗ 

michepben der perfoonen die het felve Kante 
fchap bewoonen. 

Oude Seden der Engelfchen. 

De Inwoonderen ban Gróot-Britangien . 
gebrupckten in voortijden ſekere (tuckeu &oz 
pers/of (fo ſammighe willen) ringhen / ofte 
(foo andere fchrijven) plaetjens ijſer / tot een 
ſeker gewichte toe / ii plaetfe van gelt. Dp 
achteden onbehooglick van eenen Haſe te 
eten / oft ban een Dinne oft Gans / nochtans 
voededen fp de ſelve op haer plaiſter. Die 

IX, 

ban Kent waren de mautecliefte onder haer/- 
niet beel (ümanteren) ban de Ganloyfen 
berfchelende. Wepriafh onder haer faepden 
Koorn / derhalven leefde: fp bp melck einde 
bieeg. Sp gindenmet vellen bedecht/ende 
befchilderden hare lichamen / om ten oorlaz 
abe fo veel verſchrickelicker te fi chijuen: ſelfs 
pack De Vrouwen (op bper-dagen ofte in an⸗ 
dere Ceremonien befich stinde/ginahen ghe⸗ 
heel naeckt / haer met defe Brupden beftrez 
hen hebbende. Spdroegenlanck hapz/het 
boers fichaem geſchoczen / uytgheſondert 
et hooft / ende boven de lippen / alwaer fp 
—— knevels hielden, 

vwaren fomwijlen haerder tien oft 
tWwaelf/die Gare Drouwen ghemeen hadden / 
Volgende daer inne De forme der Bepublijche 
Platonis, Maer die gewaoanlijchen de Drou- 
wen onder hun ghemeen hadden/ dat waren 
Broederg met Broeders / ende de kinderen 
met hare Daderen ; wanneer dan de Beou⸗ 
wen baerden / hielden (p de ſoodanighe baar 
den rechten Wader /die de eerfte blonune haz 
reg Maeghdoms genotenhadde. In hare 
Slachtingen gebzupchten fp/wagenen/ende 
— die gewennet met een grote haeſtich⸗ 
ept te doen rollen / werpende hare pijlen 

Dan met een ghewiſſe fekerhept /_ braken fp 
mentgh-malen hater vpanden Slach- ordes 
ningen / door het ontfach haver peerden / ende 
“tgelupdtder raderen: ende dan Wanneer fp 
midden onder de troupen der Áupterpe verz 
mengt waren / traden fp af/ende ſtreden alfo. 
Ondertuffchen vertrocken de WBagenmen⸗ 
naers een wepnich upt het ghedraũgh: doch 
in fuleker wife gheſchickt / dat indien hare 
Meeſteren Lan den vpanden te hardt ghe⸗ 
dronghen Wierden/fp als dan hare wageren 
wederom bekomen konden/ende af-trecken. 
Boarder / Strabo acht haer gantfch Barba⸗ 
rifch te wefen / obermidts dat fp (Hebbeude 
over-bloedichept van meſck) gheen kafe en 
konden makken. De Boffché/die met grach⸗ 
ten omttingelt waren/ noemden fp hare En, 

en/ 

Baer manie⸗ 
te ban ſtrÿ⸗ 
den met Was 
ghenen. 
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den / alwaer fp haer Loor de fchielijcke obers 
rompeltingen ende vallen harer bpanden 
beverjden konnen. Tacitus ſchrift / dat de 
Engelfchen voor eeu gebruyck haddẽ / vrou⸗ 
wen tot hare Veldt-overften te hebben: ende 
gelijck Dion van Nicaen feght/ en bebouden 
ſp nimmermeer hare Landen/ nerghens an: 
ders alg vande jacht lebende / ende ban de 
benchten der boomen; etende oock geenen 
Dis / hoe groote menighte fp oock daer ban 
hadden. Seer wel verdroeghen fp honger/ 
Koude / ende allerlep onghemack eude arz 
bepdt. Want in de maraffen tot het hooft toe 
gedoken zijnde / verdroeghen fp den hongher 
voor bele daghen: oock voeden fp haer wel 
iu de aBoficben met ſchorſſen eude wortelen 
der boomen. Op delichamen der jongher 
Kinderen druckten fp verſcheyden beelteniſ⸗ 
ſen/ de welche met haer opwaſſende grooter 
ende grooter Wierden.  Dp waren feer ghe⸗ 
neyght tot de tooberpe/ jae foo Rrachtigh, 
datmen haer achtede bet-Wetender te zijn/ 
dande ghene / die eeuen naam ban Vinders 
der Verbolenthepden des ſelvighen Wonfte 

verlireghen hebben, Terwijlen fp ober Zee 
boeren/en aten fp nopt : ’twelck fp dieg-hal- 
ben te lichter doen konden / overmidts fp niet 
ſeer berre en reyſden / ende noch geene koop- 
manufchap met upt-heemfche Volckeren en 
Dében. Sy gebenpekten eeuen dranc van 
Gerft ghemaeckt/ ghelijck fp bp onfen trjde 
nochdoen. Men foude noch veel andere fas 
Een ten defen epude verhalen: doch fal Loo 
defe reyſe ghenoegh zyn Lan oude feden ghe: 
ſproken / om te moghen komen tot de feden 
der tegenwoordigh evende Engelfchen, 

Hare tegenvvoordige Seden. 
Dupdeunc-daeghg zijn de Engelfchenfeer 

ſedigh eñ gemamert; ſoo datde woeſtigheyt 
ofte rouwheyt bp Haer ſoo groot niet en is / 
als bele luyden fich inbeelden. Want dit is 
een ghewiffe fake / dat den Engelfchen Adel 
Lol beleefthepdtsende gheſchickthepdts is / 
faa dat fp Lan wennghe Boickeren in deſen 
guer-troffen wordẽ:ad hoe wel de berwaents 
hept bp d'een of bp d'ander haer foo ketelt/ 
dat fp hun inbeelden ter wereldt gheene be⸗ 
leefthept te konuen zijn / of moet al vooren 
ban of bp haer gheljaelt zijn. Ick ſtae wel 
toe / Dat de geene Die ban Hechten heerkomft 
zijn / daer Geel woefter sijn alg elders/ maer 
dien verſchoont hare corditp / ende om Haer 
ban anderen aect te maken / moften die eerſt 
ban andere gheboorte zjn. De berftanden 
der Enghelſſchen voorts zijn wacker/ veer⸗ 
digh ende liſtigh / bequaem tot alderhande 
Konſten ende wetenſchappen: oock hebben 
hare lichamen deſe particularitept/ dat fp 
upt-nemende [Wack zijn/ geboegelick tot al 
lerhande oeffeningen ende kozts-wijl. De 
manen ban aenften zijn ſchoon ende aenge⸗ 
naem van weſen / de ſoeticheydt onder de 
grootſheydt vermengt ; dupfentmael geboe- 
ghelicker / als f ommigber lupden licht vaer: 
dichepdt/het welche de ſommighe eenen na⸗ 
me gheven ban kloeckmoedichept / aerdichz 
heyt / ende onbedwonghen opzechtichepdt. 
En kan oock niet mertſien / dat hare manie: 
ren ghedwongen 3ijn/ aengheſien het fchtint/ 
Dat fp defe gave ban naturen Verkregen heb 
ben/ende met door eenige Kont. Sp hebben 
een behaghen /den Wreemdelingen te lief ko” 
fen/ fparen oock geene koften om den felven 
goede ciere aen tedoen / ende dat met foo 

groote open-hartichept / alg grootfbhept. 
Dock 18 dit eene verwonderings weerdighe 
fake / dat alle Deeemdelinghen bp den Mair 
ban Londen veroorloft is te gaen eten/ de 
welcke ghehouden is open-Hof te houden. 
SP zijn bzave boogh-fchieters / ende moez 
digh ten ſtrijde. Boch men oordeelt / dat den 
meeften hoop deſes Volcks ſich beter dza- 
gen fal in geügerlickheyden / door een heftige 
bewegingbe haerder natueren/ dan dooz een 
voornemien / twelck des hafaerds bolkome:- 
lichen bewuft is / ende die des Waren kloeck: 
heyts deelachtighie. Dan wat hier af zp/ 
bet fchijnt dat fp niet Weten Wat vreeſen of 
bluchten tefeggen fp/ ende anders gheen 
oogh-merck en nemen/ dan alleenlüjcken om 
te winnen: ende Wanneer in eenigh Hepz-le- 
aber eenen goeden hoop defes Dolcke is ſoo 
enis het felbemiet qualijck berfien / niet an- 
ders Van noode dan zijnde / als de felbe wel 
weten aen telepden. Ebenwelenterdras . 
gen (p niet feer Wel de ongemacken des dore⸗ 
loghs / zijnde bolonghedulte/begeerlick om 
aenden vpandt te komen/ ofte om hem te 
verwinnen / of ſelve verwonnen te worden, 
Die ghene die haer tot eenighe ſtudien bege⸗ 
ben / komen tot foo goeden epnde / dat men 
altijt eenigh booztreffelick Perſonagie onz 
ber haer gebonden heeft/ die fich vermaerdt 
ghemaecht beeft / door erne volkomen bere 
tijginge ban berfchepden wetenfchappen. 

Tat hare Kleedingen belangt / fp hebhen al 
— tüdt het fatfoen der Franſoiſen 
uagbebootft. 
Paren aerdt ís hooch · moedigh ende vers Metel / in defen deele den Spaengtaerden 

in't minfte niet wijckende / meenende by⸗ 
na dat fp de gantſche Wereldt in allen deez 
len ober-treffen.  Eenighe Wwepnigh upt⸗ 
gefondert hebbende/ de welcke fchichelicken 
op-gheboedt zijn / fult ghy bebinden / dat 
het naturel van alle de andere upter-matert 
hoogh· hertigh is ; vele geneghen tot dieve⸗ rpe/ in het welcke fp feer behendig zin/ gez lück ſulcks blijckt/over al waer fp (ín ver 
legeren begrepen z0nde)henen trecken. Sn 
haerepgen Landt bindtmen een groote mes nighte Strooperen/ welcke den Bepfender 
man groote fchade doer fouden/ ten Ware de goede ordre / die daer inne gheftelt is / names hicken/dat/foo Wanneer pemandt van eenige tooverpe klaeght/men dadelicken de Dorg- 
lupden doet bergaderen/ ende na den ſelben 
foeckt. Oock en zijnde Steden ban ſodani⸗ 
gen Dolck niet Hap / fulclg dat men aldaer boozfichtelicken gaen/ ende op allen dinghen 
lettenmoet. Sijn oock vele genepgbt (nas Dien fp goede Schippers ende Soldaten ter 
Zee zijn) op bupt te varen / ſoos datmen dage⸗ 
lücr bele klachten vanden harẽ hoort / ſchup⸗ 
mende op Zee/ als of Het alles roof-goet ware / ende op-nemende alled / Wat fich met berweeren en kan, Tot den dranck fiet 
men haer mebe feer ghenepght/ den wijn lüf 
omt lijf drinckende:ende wel hertelicken ghe⸗ 
drontken hebbende / gheven fp hun tot den Tabacco , ben welcken fp feer beminnen/ re 
kenende bp na Haer leben ſonder Tabacco, 
geen leben genoemt te —— zijn: Hier toe 
begheven veel brouwen fich oock/De welcke met den mannen geerne ter herberghen loo» 
pen: ’tfchijnt oock/ datmen den brouwer 
daer mede eeret/Wanneer men haer in plaets 
fe ban fedige/ongebondene ; ende Loor wijfe, 
fatteende uptfinnighe maeckt. Dit ís het 
ghene / twelcke men(mijng vk 

onders 

XII. 
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van Groot-Brictangien. 
ſauderlijcken aentepckenen can/ noopende 
hare mauieren van leven/ ende haren aert/ 
de welche met goet ende quaet bermengt 
ziju / gelijck meeft aller Volckeren des Wez 
relts, Maer overmits het niet ghenoegh en 
is/ dat eeu Koning-rijc verfelt is Van atie de 
geftalteuiffen/ hiet boren verhaelt / ende Dat: 
mein-heuniffe daer van hebbe/ aengeſien / dat 
het ban noode is datmen Wete Waer mede 
het fich gheneert / ende sijn profüt af trecht/ 
fal hee tegenwoordigh gants geboegelijcken 
weſen van hare vijckdommen een Wepnigh 
te ſpreecken. Want al hae wel dat Die eeu in” 
firument des ontucht is / ende eenen toe⸗ 
ganck des Wdels; nochtans is die ſelve Boor 
eene fa ghewifje fenuwe eenes Republijcks 
ghehouden / datmen Hupdenfdaeahs met 
rechte mach feggen/ dat een Lantfchap fon- 
der beweging ende tracht is / züude Lan dat 
deel ontblootet. Ack fal danop het verhael 
treden har: De profiten der particuliere/ende 
Door 't felbighe middel (al ick doen blijcken/ 
’t gene den Koning van Engelant Lan zijnen 
Staet jagrlijcr incomende heeft. 

Rijckdommen van Engelandt. 
Tegenwoordigh nu Engeland, Schotland» 

eiude Yrland, eenen Prince onderdanigh zijn / 
al hoe wel Schotland {n’t aennemẽ defes Ko: 
nings/aêt felbe gehecht is nochtans watde 
rijcdom belangt / ick achte met den genen die 
des ſaecks wel bewuſt zijn / dat de inkomſte 
van Schotlandt niets ende fo weynigh te be⸗ 
duyden heeft / Dat bele Vorſtendomimen / die 
geenen name eens Koningrüicks dragen / veel 
meerder nuts den genen gevẽ / die haer beſit⸗ 
ten, Nadien dan dammen niet veel wercks vã 
d'andere makenmoet/ fal ick alleenljcken 
Van Engelaut ſprekẽ / welckers particulteve 
rückdoũunẽ eerftelicken bande verkoopin⸗ 
geu der Wolle dieg Lands Loozt-komt/ ban 
de welcke meu foo fijne Lakenenmaeckt/in 
alle landen fo wel bekent ende begeert. Dan 
be welcke de Vreemdelingen felfs jaerlijcks 
over de ander-half milioen goudts ſtrckẽ. 
Dier enhové verkoop (pet groote menigh⸗ 
te tiu/ de welcke ban Cornovaillen komt/ 
fonder linge fijn/ eude iu fchoanhepdt het fil: 
ber feet na-bootfende : ban welck tin (als 

treut de Bier of vijf· duyſent kroonen trecken, 
Behalven dit hebben fp oock groote profitẽ 
handen haring / de welcke gutrent Yorck 
— ſendende h° jelbe in vele 
ande ban Europa, Treckende oock een groot 
gelt ban haer Bier / twelcke's Landts In⸗ 
Wagnderen in graater Waerden houden / 
har ee hare bellen/ ende bof-kolen. 

e 

welcke met zijn Voorſteden ende Oſmeſtrie 
ontrent de Drie hondert ende vijftigh duyſent 
zielen begrijpt: is (eer heerlick op de Riviere 
Tamife genaemt/gelegen: alwaer een groote 
aencamfte Ban Schepen is / meeft ban 300. 
nf 40. Baten/ zijnde Ban de vloet ende ebben 
Des Zees ſeer gheholpen / hoe wel datter boz 
ven de feftigh mijlen is ban de Zee af tat de 
Dtadt toe. Mẽ acht dat onder de twee Com: 
vagnien avanturierders/ (zijnde de gene die 
de coopmanfchappen ordinaerlijcken berz 
fenden magen fa na Neerlant alg elders/) ens 
dede Stapeliers (Die Gerlof hebben om de 
Wollen daer te Lande bp een te vergaderen) 
eenige lupden zijn / die vijftigh ende ſeſtigh⸗ 

‚zĳn; behalbenno 

k tadt Londen te de Wooft-fladt des 
Aüjcks / ende Waon-plaetfe der Koningen/ | 

49 
dupfent ponden ſteerlings rück zijn / meeſt al 
—— welcke naden gemeent ganc 
meer alg. 200000. 

eé ander groot getal vant 
andere Compaguieu/ als Kooplupden Van 
tiu/fpecerpen/ eude andere dingen:de welcke 
men groffiers-noemt: Oock zjuder eenighe 
Loop luyden die met gefoute vis handeleu/ 
Die de Voorfepde fomme machtigh genoegh 
fouden zĳn op te Brengen. War het gautfche 
Koningrijek belangt/Guichiardijn ghelooft / 
Dat den koophandel van Engelandt, sag? De 
veranderingen in Nederlant, jaectijer weer 
als twaelf meillioenen gouts bedzoegh. Ziet 
daer het gene ban de rückdemmen des 
boler ghefepdt can worden. Wp ſulle nu 
fpzeecken bau de Financienende incomſten 
des Koniugs / de welcke voor al ban noobe 
zijn / oimn eenen Staet op te houdes / aengeſien 
de ervarentheyt gheleert heeft hacdanighe 
fchade den Princen (fulcr ontbeerende) obers 
comen is. Eer dan dat de Komngen volto⸗ 
mene Meeſteren van Engelandt waren / zijn 
hare inconiſten bepaelt geweeſt / ende 't ges 

ne den Parlemente beliefde / was een oefſe⸗ 
niughe: Waer de Parlementen / die de Sta⸗ 
ten des Landts vertoonen / zün van hare 
eerſte macht ontloſt / ſulcks dat fp hupdenſ⸗ 
daeghs meer vergaren am de Willen der Koe 
ningen te beveſtighen ende ſchijn ban Waer: 
hept te geven / dan am die te betemmen / en⸗ 
dede gantfche authozitept is uu onder de 
handen deg fecreren Baets des Conings / de 
Welcke alle faken ban ghewichte verhan⸗ 
delen. Doch eer dat Henricus VILLE, hem ban 
De Aoomſche Kercke afſonderde / is voorſe⸗ 
ker te gelooven / dat de gewoonlücke incom⸗ 
ſte der troone Gan Engelant ontrent de Lijf 
hondert dupſent croonen jaerlÿcx bedroegh / 
Welck ghetrocken wiert van het momboor⸗ 
ſthap over Weef-kinderen tat het 22. jaer 
hares ouderdbams: Want alle Weefen/ die 
eenich erfgoet hebben/ hoe clena het oock 
Was/ ende aen De croone Van Ergelant int 
minſte verbonden zijn/ blijven (gedverende 
hare onder-jarighepdt) onder de befchers 
minghe ende mambooefchap des Konings, 
de welcke te vreden zijnde haer een faber enz 
de clepn onderhaut te geven / trect voorts ale 

le de refte van haer incomen / tot der tijt toe 
oock ban loot ) de Engelfchen jaerlijer onz | - dat de Weefen tot haer 22 jaer gecomen zi; 

Daer toe dan geraecht zijnde, betalen fp den 
Koning eeu ſekere fanune gelts / ende tres 
den Dan wederom in hareerfgoederen. Dat 
meer is / meu ntoet de Houwelijcken alle 
op tepckenen/ niet allgenlijcken der Weeſen / 
maer oock alle dier / bie eenighſins onder de 
traoune behoren / omeenigh goet 't welcke fp 
befitten/ alhaewel ſchoon dat fp oude man⸗ 
nen zijn / twelck mede eeit gemeen gebruyck 
ban Engelandt ende Schotlandt is/aengeſien 
dat niemant der gener die eenighe defer goe⸗ 
derẽ befitten/ ban ſinne zijnde fich te houwe 
lijcken / het niet eumach daen / indien hy niet 
alvoren met den Koning (die Meeſter der 
Houwelijcken ig) over een gecomen zijn Lan 
alle tgene dat hem aengaet ten aenfiene 
des Brupdt chaps: doch doende Koningen 
hier ineene fonderlinghe gunfte. Anden bez 
ginne trocken ban defe incomſte meer 
als ro.of 12. duyſent panden ſeerlings jaer: 
lijcx: maer vechteboort/ nu de Geeſtelijcke 
goederen onderbder Leechen handen ghecos 
men zijn / ende Dat de incormsen der particue 
lieve Lupden fo bele aenghewaffen ie / miet 
tegenftaende alle mn Die daer in gefthie. 

en / 

oude crooen weerdigh 

XV. 

XVI 
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so 

30000. ponden ſteerlinghs waerdigh. Be⸗ 
halven dit is aldaer noch een andere ſoorte 
ban intomſte / diemẽ de levering der incom- 
ſten noemt / namelijck voor een jaer / de wel⸗ 
ke voornemelijcken alle die ghene betalen 
moeten/ die eenighſins bekennen eenige goe⸗ 
deren Lan de croone te hebben/ Wanneer fp 
tot eenigheerffeniffe van vrve goederen gez 
raken; ende nach iffer een ander / t\welcke 
fplupden Relufte noemen / beftaende in de 
erkenteniſſe der Leenen / zijnde in fa groo⸗ 
ten ghetale/ ende fo veelderley / dat alleen: 
lich die gene diemen Krijg hs-leenen noemt/ 
het ghetal Gan Goooo, te boven gaen / ende 
Dat met groot ende cleyn profit des Ko⸗ 
uings / na de Waerdpe ende hoedantghept der 
Leẽnen; ende defe incomſten zijn gherekent 
Voorertraardinarife/ behalven de ordinari⸗ 
he die de Leen-goederen des kroons zijn/ 

ghenaemt de oude Rente, met de incom 
Vart Goooo. panden ſteerlings / tot de welc 
thaus de hertogh Lan Lencraftre gevoeght 
is/ de Welcke zoooo, ponden inbrengt. Doch 
alfmen berfchepden aſſignatien (op defe ma⸗ 
mere ban penuingen verleent) aftrecken fau: 
de / fal defe Bente ſeer vermindert bebon⸗ 
den Worden. Hier en boten iſſer nach de in 
romſte ban den Tol/ zijnde alleenlijcken 
Ban ard ín den Lande gebracht / ende 
uptden Lande — welcke van 
den inwoonderen fo wel als ban den vreem⸗ 
delinghen betaelt moet worden : doch moer 
tende Weemdelfngen Lan ſommige dinghen 
Viermael fo veel betalen alg de inwoonde⸗ 
ren / ja in ſommighe andere fonder ghelijck⸗ 
matigheyt. Weſcke incomſte eene groote 
ſomme gelts opbzengen ſoude / in dien de op: 
ſienders des ſelfs oprechtelijcken hare ſaken 
ten profijte des Konings aenleyden / overs 
mits in deſe Tandẽ een ſeer groote aencomſt 
ende upt-tocht van allerhande goederen ig. 
Ende dít zijn welde ahewichtighfte incom⸗ 
ſten des croons/ die Van outs af geweeſt / en⸗ 
de noch zijn: behalven de welcke noch Een 
groot pzofijt bande Pfer-mijnen getrotken 
Wort/alg oock Van de Loot / doch meeft ban 
de Cin-mijnen/ overmits datter nauweltjer 
eenen hoeck int Landt en is / of daer en zijn 
Tin-mijnen: doch meeft het Lant ban Cor- 
novallien; alwaer dagelijer beel ghegraven 
wort / ſeer fijn ende aeiwaſſende zijnde, Daer 
pleeght te ziju / het welcke oock noch is / de 
incomft der Biſdommen eude Abdyen / die 
open zijn/ welcke Abdyen aldaer ín grooten 
getale plachten te zijn ; ende hare incomften 
Waren ban grooter Waerde/ beftaende de 
berkiefinghen der Abdpen (ghelijck oock 
der Biſdommen) aen den Woninghen/ de 
Welcke fich ban de bruchten behelpen) foa 
lange alg daer Verfchil Was om de plaetfen 
te berbullen. Oock heeft den Koning de 
confifcatien der berbeurde goederen/ bez 
halven noch de geldt-boeten die hp ban bez 
le Gícht-plaetfen treckende is / doch albers 
meeft Van diemen Straquerrable noemt. 
Men doet den Kerckelijcken Adel/die moets 
willigheyt bedzijven/ niet boeten; nochte 
den Officieren voor dieberp ofte andere mifz 
daden / behalven die / die van Wreethept overs 
tuyght sijn. Ende alle deſe incomſten / fo Wel 
ordiuariſche als ectraordinarifche/ bedroes 
gen (abelijckmen fepde) in den tijt dat En- 
gelande ban de Foomfche Kercke fchepde/ 
de ſomme Lan zoo. ende soooo. ponden fieers 
lings/'t welcke 600000. kroonen zijn. Dele 

Verhael des Konings 
den / zijn de incomſten der ſelver meer als zijndoor het aenflaen der Geeſtelijcke goe⸗ 

deren/ fo der Ridderen Van Rhodes, alg an⸗ 
dere/ ten tijden des Konings Henrici VIII, 
berdobbeleert. Dedert hebbende Koningen 
ban Engelandt de Tienden van alle geeſte⸗ 
lcke goederen getrocken / ende derhalben 
is het Hof van vermeerderinghe gheordon⸗ 
neert/ als oock die van de halve deelen/ ende 
thiende deelen der goederen; welcke incam: 
ften alte mede meer alg Sooooo, kroonen bez 
draghen: fulcr dat de geheele incomfte ghe⸗ 
meenlijcken een millfoen ende zooooo. kroos 
ne beloopt. Daer Worden oock noch extraor⸗ 
dinare oñgelden betaelt/ de welche tweeder⸗ 
lep zijn/ aengbefien men die fomwijlen int 
ghemeen ban het gantfche Woning-rijck 
treckt; Weshalben den Honing ’s ante 
Staten doet bergaderen/ om te beraetftaen 
in welcke manieren men die eyſſchen fal: ens 
de fomwijlen epft den Koning die tan cents 
ghe particuliere lupden / de welcke fp goer- 
willigheyt noemen/ tot de welcke peder een 
Dan zijn vermoghen toont/ om niet haren 
Prince afgunftigh te fchijnen. Pu en iſſer 
niemant Die meent ofte twijffelt/ dat tfedert 
datter nopt oorloghe in dit Koningrhcke gez 
weeft en is / niet van noode hebbende eemgh 
onderhout van Gupterpe ofte boetknechten 
binnen’s lands / aengbefien het ban fich fel 
Ven fterck ende ghenoegh berfeeckert is; of 
ten is mogende ende machtigh genoegh om 
de grootmogenthept ende hoogljept deg Kos 
nings daerinne te verſorghen: maer daeren⸗ 
tegen zijne Wille in alles/ deg aengaende/ ten 
Bollen te Voldoen; overmits, dat indien men 
aftrect De koften van des Konings Guardes 
welcke drie hondert Schutters zijn / ende 
ban vijftich dienende Sdellingen / de een dooz 
d'ander met 2 5.pondt fteerlings’ 8 jaers / en⸗ 
de noch Lan bijftigh andere tot bijftich pons 
den fteerlings; aftrechende oock de repara⸗ 
tien der Habenẽ / ende Ban fo wepnige Sches 
pen die ín 't wefen zijn/ het ghefchut/ de vers 
nieuwingen der Wapenen/ ende andere ſoor⸗ 
ten van ammunitien / als mede de bermakins 
gen der Koninglijcker Bupfen/ de welcke 
vele inden Landẽ zijn/behalve het onderhout 
derläichteren/ende andere Officieré(alle ſeer 
noodige coften in een Koningrijt) dit dan ban 
clepner waerde zijnde aftreckende/het ander: 
gaet met beel grooter overbloet ende onge 
regelthepden door / aen de nootwendighe pdé 
Ban zijn camer/tafel/ftal/Wapê-tupah/kap? 
pelle/Barderobbe/ende andere clepre bedie: 
ningen. Ick fegge met meerder overbloet/as 
vermidts datter geen Natie en is / die meer 
verteert / als de Engelſche / ſo aen den mont⸗ 
koft/alg aen andere dingen. Den Koning onz 
derhout oock een feer groot getal Loler/ eenn 
peder met een Berfchepden Ampt Lerfiende: 
fuler dat ten tijde des overledene Koningin 
ne Elifabeth ; de koften des Hofs alleenigh 
namelijck de montkoft/ bedroegh ontrent 
60000. panden ſteerlings alle jaer/ de welcke 
ontrent de twee hondert bijftiah dupfent 
croonen sijn. Doch en is dit niet het vieren⸗ 
deel der koſten / die gemaeckt wierden ten tij⸗ 
de der Koningen Henrici VII, ende Eduardi 
VL, Vooꝛſaten der Koninginne / Want fp bele 
overtollige bedieningen afgeſneden / ende bes 
le Tafelen wegh doen nemen hadde. De in⸗ 
tomften dan der Eroone comẽ ban defe hoof, 
den/ende verteeren oock Door defe middelen. 
Maoaer de bephept deſes Koningrücx is feer 

groot / veel andere Rijcken daer inte boven 
gaende:alleenljcken dat den Koning ef ſeker 

tribupt / 
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van Groot-Brittangien. 
tribupt/ fo in Yrlandt, alg in Engelandt, bee 
talen doet den ghenen die Catholick zijn/ 
fonder dat hun evenwel toeghelaten fp eeni⸗ 
ghe oeffening ban Keligie. Dan dit tcibupt 
ſtrytkt den Koning cen partp/ De andere 
partp geeft hp pemanden zyner Hovelin⸗ 
ghen/ de weltke / voor haer gantſche lesen 
on eentghe Catholcken gheaffigneert zijne 
de / een accoogt met henlieden Maken Loo? 
kene ſomme gelts / eens Looz al. Dit Koe 
ningrijck en heeft dan Geen andere ertraot- | 
Dinare incomften/ dan De ſchattinghen / die 
bp den Parlemente gereſolv ert worden / in 
tijden Van noot; tot de weltke den vreem⸗ 
delingh fo wel alg den inwoonder betalen 
moet: Doch worden deſe / of dierghelicke 
fchattingen ſeer gemackelncken betaelt/ aen⸗ 
geſien die ín twee terminẽ opgebracht wor⸗ 
den; ende worden denlupden afgeepft nade 
Waerde van’t gene fp beſitten / gehouden zÜne | 
De te geen na dat het Lan nooden/ofte Dat dé 
Prince ghedwongen is / of zine Onderdanen 
dwingt. Maer allenthalben zijn De fchattins 
ghenfeer vedelijcken/ niet ten aenffene bande 
Waerdpe der goederen/ maer na datmen ín 
andere Lantfchappen gewoon is te doen int 
epffchen der Schattingen. Doch en gaet het 
fo flecht niet toe/ of ten bedraeght ten minſtẽ 
weleen millioen gonts, Daeromme willen 
Wp onfe redenen Han de incomfië deſes KRücx 
fiaken/ ende beginnen te ſpreken ban de flercz 
ten deſes Lands / met de welcke men (berger 
felfchapt ban de rückdommen voorß.) een lez 
vendige wederftant foude tonnen toonen. 

Sterckten van Engelandt. 

Engelant íg beter dart eenigh ander Koning⸗ 
rije gelegen/ten aenften van hare ſterckte/ na⸗ 
diẽ het dooz eene (onderlinge fracpbept twee 
Dingen heeft / die Ariſtoteles oozdeelt in de gez 
legenthept eenes Stadts te behooren: d'eene 
is / dat de vpanden Daer feer ſwaerlyckẽ in gez 
raken conné: D'andere/ Dat het allerhande bez 
guaembepden heeft/ dienſtigh tot aenſlaghen 
op hare Lpanden. Want de Pelandtfche-Zee 
de welcke het ten Weſten heeft / is fo lage/en” 
de Hol van klippen eit drooghten / datmen Die 
naulijex met groote Schepen gebrupeké can: 
De Pederlantfche-Zee/ die het ten Zuyden 
heeft / vloeyt ende loopt af/met toe ende afnez 
minghe Ban 12. tot 1 5. boeten hooghde / ende 
dat met groote ende Wonderbaerlickte cracht / 
fuler Datmen fonder Bloet ende gseden Wint 
de havenẽ niet wel befeplen en can:doch meer 
de vloet / als de wint: De kuften des Eylants 
is van allen canten (eer fcharp / behalven ín 
eenige weynige plaetſen / die gefteret zjn / als 
Varwick, Douvren, Dorcefter, Zotnes, Dert- 
mont,Pleymondt,Falmour, Milfort,ende Bri- 
fte; het welcke gelooven doet dat het gants 
fcheEplant niet anders dan cene groote ſtert⸗ 
te ofte Foꝛtreſſe en is. 

Tot de ſtercke gelegenthept moetmen de 
Zee-fierckten ende gheweldighe klippen by⸗ 
boegen. Want wat de Zee-flerchten belangt,/ 
behalven de oorlooghs-Galfsenen/de welcke 
tot 100.int getale plegen te zijn / niet feer hoo⸗ 
ghe / maer dick ende lang/zinder noch 70. of 
Wepnige meer. Bet Eonindrijck heeft fo bele 
habenen / ende fofcer Han allerhande Koop: 
lieden Berfocht/ dat de Engelſchen ſelbe ſeg⸗ 
gen/Ddat de Schepen die gewoonlijeké aldaer 
romen/het Bhetalban zooo, te boten gaen, 
Doch wat hier af fp/ men weet altijdt voor 
Waerachtigh/ datmen meer als bier hondert 

sÌ 
Schepen bpeen foude connen brenghen / ins 
dien de noot fulcy vereyſte. Hhelick ſultx bp 
Eduardum III, in't innemen van Calis, ende 
by Henricum VIIL út belegh van Bolongien 

gebleken is / brengende oer de zooo, Sche⸗ 
gen bp een ander, Zo dat Get een groot ende 
fiout voornemen oude zn; Dit Eplandt aen 
te vanden / aengheſien de Havenen (ick en 
ſegghe niet om incomen/ maer) om Aencor 
men feer moepelijcken zyn / behalven de 
ſterckten die Daer noch aen ghemaeckt zyn. 
Tot defe moepelĳckhepden moet ghevoeght 
zjn de cracht ende ervarenthepdt deſes 

‚ Bolier op de Zee/ ende'tgene daer aen hangt/ 
aengheſien geen bolck ſtouter / noch radder 
te Water/ noch ghewoonlijcker ter Zee te 
vechten is / als de Enghelfchen. 
De Engbelfchenloopen met ſeer groote 

Schepen na alle hoecken der werelt; Koop⸗ 
handelende fn Mofcovien, Cathay, Alexan- 
drien, Egypten, Conftantinopolen, Livo- 
nien, Barbarien, ende Guineen: zĳn oock ín 
De Indien feer ervaren/ nu eens ban den We⸗ 
ften de nieuwe Werelt befeplende; dan eens 
Van den Ooften/ langs de kuften ban Moſco- 
vien ende Cathay. Doch fehijnt dat de nas 
tuere ſieh ſomwülen tedhen hare voorne⸗ 
mens gheſtelt heeft/hunlieden den wegh toes 
ftoppende, Wier en boben Hebben ſy in den 
jare 1586, het Eplant.Spangiola aengeranft/ 
alg mede de nieuwe Werelt: oock voor de bes 
floten aliancie tuſſchen de Koninghen ban 
Spangien ende Engelandt hebben {p den &ps 
landen Azores, Capoverde,‘ende Brafilien 
feer moepelĳcken geweeſt. Twee Engelſche 
Capiteynen(namelijcken Franciſcus Draeck, 
ende Thomas Candiſh) zyn met fo groote 
couragie / alg met goede vᷣoorſpoet / den we⸗ 
relt-klost byna omfeplt. ! 

Behalven defe voorverhaelde / ig daer 
noch een Groote menigbte Krüghsvolcx 
gemeenlijcken binnen's WLandts : de welcke 
niet gan clepner waerde te achten en zún/ 
‘tp men bet ghetal aenmercke / ofte hare 
boedanighepden aenfie : Want wat Het ghe⸗ 
tal belangt/ het Woning-rick/ is ín 51. 
Graeffchappen berdeplts ín eene Lan de 
Welcke/ zijnde ’t Graeffchap ban Lorcaffer, 
men meent datmen zoooo, Mannen te boet 
foude connenlichten. Zulcx dat het Konings 
tijck meer alg hondert dupfent Mannen te 
Boet / ende twintigh dupfent Gupteren te 
belde can bzenghen. Elck Giaefſchap 
woedt Door eenen FWarck-grabe ghere⸗ 
giert / de Welcke laft heeft om Soldaten te 
lichten / Wanneer Bet den noot verepft; in 
welcken tijt fp defe bolghende maniere ghe 
bzupcken: (p doen boot henlupden berfchij 
nen alle de ghene die onder haer ghebiedt 
3n/ Ban 16, jaren tot6o. out zijnde: upt des 
fe kieſen ſy dan de frifte ende cloeckie. Om 
te voet te dienen / kieſen fpde grootſte ende 
gheſetſte ban leden; ende dít boet-holtk ís 
in heelderlep foorten verdeelt / ſammighe 
ban Die ghebruycken den Boghe ende pijlen; 
Wapenen die den Engelfchen fonderlinghe 
voeghlijck zn / aengbefien fp door de ſeibe 
Berfchepden groote ende Heerlijcke verwin 
ninghen verkregen Hebben/) de andere ghe⸗ 
bruycken ſeecker gheweer/ ’t welck den Hele 
lebaerbt ſchier ghelck is / maer Heeft het pz 
fer wat Dicker / ende ſwaerder / met rlepne 
haeckſkens / ende mét dit geweer flaen ende 
trecken fpde Mannen han den Peerde af/ 
welck ghebruyck van wapenen ín ouden 
tijden bp den Engelfchen ghevonden is. Ben 

D ĳ tijdt 

Kin 

XXIV, 



$2 

tüdt ende d'ervarentheydt heeft haer noch 
twee andere wapenen bp gevoeght: Lan de 
Weiche 'teene het Muſquẽt is / ende ’tander 
de Dpieffe / byſonderljcken hare gheftalte 
feer wel paſſende / om dief Wille dat fp groot / 
ſterck / eude van hupſer gheftalte zijn. De 
Gupterpe uu kiefen (p upt mannen ban mid⸗ 
delbare gheftalte/ die handigh ende dapper 
zĳn. Zp en hebben gene lang-gheaeffemde 
Paerden / noch tot den aenbal feer bez 
quaem / ghe jck de Pederlanderg ende 
Duptſchen hebben, Want om dieſwille dat 
het vette Landt die niet boost brengt (aen: 
ghefien de goede Paerdeneen landt berepfs 
ſchen Dat noch te bet / noch te magher en 
fp) ſoo en flaen fp daer Wepuigh achting 
op / ende becommeren haer niet feer om 
t ſelbe goet te maken. Maer de Mannen 
te Peerde zijn tweederlep / aengheſien ſom⸗ 

Verhael des Konings | 
mighe gheheel ghewapent zijn / ende dít 
zijn meeft del-lupden: ende de andere 
sijn licht-ghewapende/ bande welcke oock 
tweederlep ſoorte is; Deene den Albanois 
fen/ d'andere den lichten Bupterpe ban Fe 
talien verghelijckende / met ſeeckere wam⸗ 
bapfen ban kanefas/ geboepert met Mail⸗ 
lien/ ende eenen ftoum-boet alg eenen pieke⸗ 
nier / gebrupekende hier bp lange ende dun⸗ 
ne lancien. Doch heeft men Wepnigh gez 
hoort dat de Bupterpe erghens eenigh 
merckelijck ftuck bedreven heeft/ gheljck 
men fuler Van het Loetbolck verſchepden⸗ 
malen vernomen heeft. Want den Koning 
Eduardus IV, die fo beel treffelijcke aenſla⸗ 
ghen ten epnde ghevoert heeft / Willende 
toonen op welche ſoorte Van bolck hp zijn 
meefte Vertrouwen ſtelde / verliet zijn Paert / 
ende begaf ſich te voet onder zijn voetvolck. 

ik 
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van Groot-Brit tangien. 
Maer om te betonen Wat een Koning ban 

Engelandt vermach / zijnde befitter (gelijck 
deu tegenwoordigen is) vanhet geheele Yr- 
landt ende Schorlant; heeft mp goet gedacht 
alhier te ftellen de fterchte Des Koniugs 
Henrici VIII, doen hp dein aenſlagh op Bolo- 
nien hadde. Defen Koning dan paffeerde de 
Zee met een Dcheepf-blate in drie hopen 
verdeylt. Sn de voortocht Was twaelf dip: 
fent voetvolcx / ende Lijf hondert licht ghe⸗ 
Wapende Bunteren/ met noch dupfeut Paer⸗ 
devolck / alleenltjck ghewapent met eeen 
pantfier ende fchooten/ die den Koning alle 
te famen int blaeu-laken met voode koozden 
gecleet hadde. De hinder-tocht(in defe ordre 
trocken fm) Was belepdt doo? den Hertogh 
van Nortfolck, ende was even fo veel Loet: 
bolck ende Hupterpe ſterck / oac int blaeuwe 
gecleet/ als de boorgaende. Onder defe wa? 
ren duyſent Yren, bedeckt met een fmal ende 
lang Bembde/ende daer over eenen Mantel; 
boosts geheel naeckt/met den blooten hoof? 
be/ dragende lang hayr: defe Waren met drie 
fchichtenende een lang vappier ghewapent/ 
aen de ſlincker hanteenen zh hantfchoen 
hebbende / de welcke huntotdenellenbaghe 
toe vaecte: Wanneer fp aen den bpant comen/ 
(cho teu fp hun ſeer hooghe op / ende zin ín 
het fel — ſeer vaerdigh ende geoefſent. 
Bet middelfte deg Leghers / in welcke den 
Koning was / Was zo, dupfent voetknechten 
ſterck / eude twee — Engelſche Auyte⸗ 
ren/ alle int roodt geeleet/ ende met geel ge⸗ 
boat, Sp voerden na haer-1oo. groote ftucz 
ken abefchuts / behalven de clepne, Noch 
hadden fp ĩdo · Molens op Wagener geladen/ 
die elck van een Peert omgedzaept Wierden, 
ende het meél aldus maelden: hadden oock 
eeuighe Daenen op wagenen fraen/ daer ſy 
het broot inbackten. Det getal haerder Waz 
gheen was fa groot / dat fp daer mede het 
gantf che Leger/ alg meteen Treuchee / bes 
oten: ende om defe Wagenen / als mede tge⸗ 

ſchut ende bagagie te trecken / quamen van 
t Eplant op het vaſte Lant 25.dDupfét Paer⸗ 
de: behalvẽ ooc alderhande eet-Waren/boerz 
den fp 1 sooo. Oſſen met haer / ſonder noch als 
le d'andere Beeſten. Dit berhael ſoude veel 
te lang ballen/ indien ick hier Wilde verha⸗ 
len op het haufte deu grooten hoop laddez 
ten/ bruggen/klooten/ krupt/ plancken / ſta⸗ 
Ken / ende andere Dingen tot den krijgh naos 
digh / ban welcke fp alle opt nauſte booze 
fien Waren/ hebbende nieteen eemgh ding / 
t welche fp daer noodigh achteden/ achter 
ghelaten, Wat nu de Schepen belangt/ die 
ghewoonlücken onderhouden Wierden / die 
ijn tegen woordigh feer bermindert/ aenge⸗ 

n Ban De felve niet boven veertigh overigh 
en zin: aer ten der felber eenige/ of daor 
onachtſe dt / of doorde groote koſten 
om de ſelve te onderhouden / verkoft / ende 
eeuighe ſchaloos gheworden zijn. Dor 
moet men Weten/ dat / hoe weynigh der ſel⸗ 
ber overigh is / metde andere der particuz 
Itere onderdanen (be Welcke de Koning ín 
tijden ban noot/ als oock der uptheemfcher/ 
midts haer betalende / tot zijn voornemen 
beſight) niet alleenlijck tegenweer ghedaen 
foude connenWwozden/ maer fouden daer boz 
Ben genoech zijn om offenfibe oorloge te Loes 
ren/ weicke alle door een eenigh gebodt des 
Konings op gheboden konnen worden. Dm 
nueen Legher op te richten ten ſtrüde / Wort 
gemepnt/Datmen aldaer Wel 2 s.dupfent met 
Bing-kragen/ende blanche cuftingen/Wape: 
mn — —— —— ——— — ——— — — — — 
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nen ſoude; deſe onder de gene die den Koning 
alleen ſoude toeruſten. Nu zijnder oock eeni⸗ 
ghe Heeren ende Baroenen / rjck ende mach⸗ 
tigh / de welcke ten aenſien hares Staets ene 
de ge volghs / welcke fp houden / mede ef goet 
deel uytgheleſen Krijghf-Loler oxbrenghen 
fouden connen; als voornemelijck den Gra⸗ 
be ban Amby, van Sarif berry, ban Weftmer- 
landt, eude boven defe die Lan Pembrok ; 
hoewel het al te famen geen geoeffende Sol⸗ 
Daten zjnen ſouden / foift nochtans dat de 
felve / ouder oude ——— vermengt 
zünde / in alderhande genllagen groote ende 
treffelijcke daden verrichten ſouden / ende dat 
om hare aengeboren neygingẽ tot den krjch: 
Bock zijnder onder deſe voſckeren ſeer bele 
Die aen alle canten den krijgh order vreem⸗ 
De Princen ende heeren navolgen, Het Co⸗ 
uinckrije ban Engelant, al eer Bet een Schot- 
lant gehecht was / maeckte de Zee het ſelvi⸗ 
ge ſterck genoegh tegen allechande Natien/ 
uptgefoundert tegen de Dchotten/ de welcke 
ineen @plandt gelegen zijn. Doch hadden de 
Engelfche hare Frontierẽ verſien ban 1 soo, 
SDoldaten/ de welcke in Vier plaetfen berz 
deplt waren; namelijck/ een deel te Barwick, 
een Frontiere aen de Doft-sijde des Lants / 
leggende op ben mont ban de Biviere Medo, 
een ſtercke plaetfe/ alwaer grooten koop= 
handel ís van weghen de Viſſcheryen deg 
Oalme/welcke Stadt Lan outs den Schots 
ten ten onrechte onthouden is / ende bp den 
Engelfchen gebeupekt: Gen ander ghedeelts 
inde Stadt Karled,een Frontier op de Weſt⸗ 
züde: de andere deelen in twee andere plaet⸗ 
fen ban clepnder waerde / tuſſchen defe twee 
voornoemde Steden ahelegen znde / ’t eene 
Orche, endet andere Warc enocmt/ tuſ⸗ 
fchen de Stadt Duram, welcke een wepnigh 
berre ban daer gheleghen is / even wel onder 
den Engelſchen bernaemt/om dieſwille dat⸗ 
men aldaer —— —— noch ighe 
Soldaten onderhout/ welck Stedeken (eer 
volcke rück is / ende een bande boornaemſte 
Boꝛſtweeringhen tegen den Schotten/ om 
hare aenvallen te ſtütten. Siet dit ig wel 
bet bpfonderfte / dat ban de Sterckten dez 
fes Koning-rijer te ſegghen is/ fal nu ghes 
boeahelick zijn/ Dat wp ſpreecken / Bale 
belepdt ende regieringhe deſes Aijcx: aenz 
gofien het niet ghenoegh is/ dat een Kant: 
fchap rüjck / ſterck / eude bevolekt fp/ ſo hot 
niet mede Wel gheregiert en Worde/ na 
Dien men maer al te welen weet / dat bele 
Bepublijcken / de Welrke ban alle dit/ 
daer Wp af verhaelt hebben/ níet ghebreck 
hebbende / evenwel bp faute ban goede 
regieringhe ende belepdt t'onder gheco⸗ 
men zjn. 

Regieringhe van 

ENGELANT. 

De kroone ban Engelandt verſterft fucz 
ceffibelijcken op den naefien Lan den Bloe⸗ 
de; ende Wanneer de Manlijcke oir onts 
beeeckt/ erft de felve op den Drouwen; 
ende hier op brenghen de Enghelfchen tot 
bewijs boot / 't gene in’t gierde Boeck 
Moyfis gheſchreven ffaet/ namelijcken / 
dat de Man founder fonen. na te laten ghez 
ſtorven zijnde / De erffeniffe op den Wrour 
Wen comen fal; na dien de an-echte kin⸗ 
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deren voordelen al uptgefondert zn. Doch 
te defe gewoonte in Vranckrijck niet ghe⸗ 
brupckelück / overmidts de Salie Wet/ 
eertüdts door deneerften Coning der Frans 
fopfen Pharamond ghemaeckt/ ín den 
ld ER EE 

Dit Koningrijtk is in bierderlep foor: 
ten Van FPenfchen verdeplt / namelijck; 
Edelen / Borgheren / Waffalen / ende Am 
bachtg-lupden. Onder den Edelen telt» 
Men boor eerft den Leoning/ daer na de 
Princen/ Bertoghen/ Graven / Marck⸗ 
graven ende Bardenen / de welcke Lan nid⸗ 
deren / Schild-knapen/ ende andere Ede⸗ 
len / bp haer Gentlemens ghenoemt/ na ghe⸗ 
volght worden. De hertoghen / Marqui⸗ 
fen/ Graven/ Marckgraven ende Barde⸗ 
ten/ draghen den titel ende Waerdighep: 
den ban Prince, of temen den titel haers 
Daders / be welcheeene deſer tĳtelen ghez 
draghen heeft: Want den outften fone ban 
eenen Hertogh fal bp Het leven zijnd Waz 
ders een Grave ghenaemt Worden; deg 
ghelijtx den fone ban eenen Grave, Wordt 
Marckigrave ofte Baroen ghenaemt : de 
andere Kinderen der Edelen worden Schild 
knapen — doch men noemt ghe⸗ 
meenlijcken de kinderen der Hertoghen, 
eude Marquiſen / Heeren / fo Wel als de 
oudtfte ſonen der Graven: voorts en iſſer 
niemandt die Baroen wefen mach / foo jn 
gaerlickfche inkomſtẽ geen dupfent marcken 
—— en bedraghen. Daer en is niemant/ 

e macht heeft om Kidderen te maken, 
oock niet den Prince ban Walles. De Fidz 
Beren Worden meeft-tijdts of boor den 
Slachtinghen ghemaeckt / om Haer te 
meerder moets te gheven; of na de Slach- 
tinghen om eenigh booetreffelijck ſtuck 
ban haeclupden uptghericht; of oock upt 
eenige hope die men ban haer heeft in tijt 
an bzeede. Dochen worden alle de Giddez 
ren niet eenderlep ghemaeckt: want de fam: 
mighe Worden door de handen des Koe 
niugs ghemaeckt: ende fonumighe wederom 
Doorzijn bevelende authozitept; ende oock 
fommughe door den Deltoverfte/ die haer 
tot deſe Waerdighept bequaem Kent. Wan: 
seer nu pemandt Widder gelaghen wordt, 
gaet het aldus toe: Die de Waerdighepdt 
ontfaughen fal/ light op zijn knpen/ ende 
krijght eenen lagh ban een bloot fwaert op 
zine fchouderen/ of op den rugge daer na 
ſeght men tot hem: Wort Ridder in den na- 
me. Gods, tot het welck men eertijdtg te 
voeghen pleegkjt/ ende S. Ioris; ende eer 
opftondt / Wiert tot hem ghefept; Sraer op 
Ridder. De Aidderen Lan de Badt · ſtove 
zijn ghemgeckt op de inwyinghen der no 
ninghen. De Gidderen Vaendragers Woz: 
Den inhet Beprleger gemaecht/ eude mogen 
Daer naer hareepghen Wapenen ín Hunne 
baendelen ftelten/ even of fp Baroenen wa- 
ren; doch) is defe Ordre bpna in Engelandt 
gantfch te niet gecomen. Wan welcke Ordze 
der Bidderfchappen dat pemandt is / diens 
Wijf Wordt dadelijcken Me⸗ vrouwe ghe⸗ 
noemt: maer den Manen is geen Bargen 
ghenaemt/ doch wort voor zúnen name het 
Woowdeken Sir gefielt/ foo beel alg Beer te fegahen/ fulcr datmen hem als dan noemt 
Sir fohn, Sir Robbert, ende fo voorts. 
De Gidderfchap des Kouffe-bande is dog? Eduardum HIT, ingheftelt/ ende defe is 

de hooghſte in Engelandt geacht. De reden 
waerom en faliek hier miet ellen; bermitg 

Verhael des Konings 
ſultx een al te wel bekende fake is. Ende ont 
bies Wille dat defe Order niet fo ſeer tot poz 
licp/ als tot — des Koningrijcks dien⸗ 
ſtigh is / ſal ick dit verhael aberſlaende / tot 
een ander comen. De Schild-krapen in't 
Engbels Eſquir, of meeft Squir qhenaemt/ 
In ſodanighe / die de tepckenen ban hare 
Zonckeren m hare wapenen dragen: Welrke 
naemfchijnt Van het Franfche woordeken 
Efcu ghecomen te 5ijn/ fo veel als een Schilt 
te feaghen/ die fp boor hare Beeren ende 
Ludderen droeghen: ’t welcke haer gegeven 
Wiert/ op datmenfe ban den flechten Dols 
daten onderfchepden ſe oude. De Gentlemens, 
dat is / Edelmannen/ zn in't ghemeen alle 
Die gene / Bie of fulcr ban gbeflacht zijn / of 
doo? eenighe hare daden gheworden Seer 
lichtelijchen comtmen al Pier tat den Adel⸗ 
dom / aengbefien alle de ghene die in de Hechten (tuderen / ende ban Drpe-konften 
Profeſſie doen/ aldaer Veeren enoemt wor⸗ 
den / ende als Edelen gheacht 3u. Na de 
Edeliughen worden de Borgeren gheftelt/ 
niet alleene die — Ampt in hare Stadt bedienen/ maer oocit alle de gene / die daer toe beguaem zijn. 2u moeten fodanige Per: 
fonen nerghens andere eeniqh ampt bedies nen/dan in die plaetfen daer fp lupden woon⸗ 
achtigh zijn. eſe Lupden en zón ín de Graeffchappen miet feer gheacht / andere 
dan dat fp faomwijlen tot eenighen Staer 
gheroepen Worden; de alderoutfte Steden o2donneren bier ban deſe / de andere maer twee, De derde faorte ban boïck/ zijn die gene die inde Enghelfche Wetten, VafTalen 
ghenoemt Worden: de Welrke ootk ban has re Erben 40. fchellinghen fieerlings trecken 
jaerlicx / fo beel alg fes Engelfche ponden/ na den hupdenfdaeghfehen gang bant gelt. 
Dit Voltk bekent gheerne onedel te zün / doende den Adel groote eere ; maer zijn boz ben het Ambachts-bolck geacht; be welt Ke ín de laetfte Oꝛdꝛe geftelt zijn· 
De Komnglijcke Kmpten in Engelandt, 

Wozden Boor pemante leven lang gheghe⸗ ven / ende en connen niet antrocken Woz den/ ten (p om Crimen læſæ Majeftatis ; erts 
de al if ſchoon dat die ban naem de Ampten Van andere Ricken niet gelijtk en zijn / ende dat den laſt berfchepden is / foo ift nothtang dat fp in hare Ampten de felbe macht ende autboritept he bben / die be andere Officierg Van andere Bärken ghenieten. De boor⸗ naemfte Anpten zijn deſe: den grooten Cans celier ; den grooten Theeſoeier/ ofte ober: fien Commůs der Financien; den Beeſident; den Meeſter ban’t clepne fegel ; den opper: famerling; den Konneſtabel den grooten 
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Ee 4 
in € 
landt / welc⸗ 
fie Die zjn. 

Contugijgce 
mpten 

JDaerfchalck; den Komirael ‚ende den Hs berften Droffaert/ ofte Becht-fpzeecker. boch be bedieninghen ban den Canneftabei ende Jaerfchalck zyn alleentijcken bp rijde ban oosloghe in wefen; ofte ootk bp tijben Van Crooningeende diergbelijcke Cerema- men. Door de andere Ampten nu maecht de kroone fich Meeſter ban het gheheele Bick / of door ghewelt/ of doo? middel van t Becht; dat'g namelijck booy ’t ghes breck der Princen/ ef der Erfgbenamen/ Dre nu alle den Coninck toebehaozen: ende of fchoan eenige plaetfen onder ſommige Paine ten ſtaen / (de welrke doch clepn ban ghetal zn ) nochtang íe de laetfte toe-blucht tot den Baedt des Romings De Beeren en heb- ben oock geene macht op hare @nderfaten/ na dat fp hun jaectichfehg laften aen haer * 
taelt 



van Groot Brittangien. 
taelt hebben /’twelcke een fomme ghelts is/ 
boog peder hooft / nadien alle de tollen / cin: 
fen/ fchattingen/ ende laften den Koning toe- 
behooren. De voornaemſte Steden des 
Licks Worden door des Konings Officie 
reu gheregiert / ende ín plaetfe dat fp volko⸗ 
men macht · hebbende Beeren ghehadt heb: 
beu over haer / ſoo iſt nochtans dat fp tegen⸗ 
woordigh niet anders Dan den name deſes 
titels en boeren/ die den Koning noch bez 
waert / daer mede eenen peghelicken (diet 
hem belieft) vereerende ; tot defe titelen eeni⸗ 
ge klepne inkamften boegende/ (onder noch⸗ 
tans dat de gene die defe titelen boeren/ eeni⸗ 
ghe ſoorte ban Juriſdictie hebben ter plaet- 
fen/daer fp den titel af draghen: ende {oa al 
daer pets te doen Valt (twelck wexngh is) 
Dat gheſchiedt om de Orven / Cienden/ ende 
diergelijcke faken/fonder dat fp hun’ tgehee: 
le gouvernement onderWinden mogen. De 
Titelen die de Koning gheeft / zijn: Hertogh / 
Marquüs / Graef / Maerſchalck / ende Daz 
roen: Den titel van Milord, verſterft met de 
ghene die hem boeren /’ten Ware dat fp ban 
Den Parlamente waren / ende dan Boeren de 
oudtſte Donen de ſelve / erde gaet foo voorts 
ban hande tot handt / den foon mede Lan den 
Parlamente zijnde. Doo wanneer oock pez 
Mandt anders eenen Titel boert Van Dar 
ders Weghen/de felve Worden bp des Laderg 
Teven in den Parlamente niet aenghenomen / 
al waren het ſchoon Graven ofte Baroerten. 
Wanneer eenigh Bertogh te ſterven ghe⸗ 
raetkt/ foo en mach hem den oudtften Done 
niet dadelick Bertoge noemen/ gelijck in anz 
dere Aijcken Wel ghebruyckelick is; maer 
moet nootwendigh Lan den Woning Hers 
togh gemaeckt zijn ;’twelcke met fekere ſo⸗ 
Temuitepten gefchtedt ; naemlick/ dat de gez 
ne die den Wader te volghen behoort / fich 
Boor den Koning bertoont / die hem het 
— omgordẽt / ende De Kroone hem opt 
ooft fieldt / met Veel andere Cerimonten: 

tſelve doet hp oock ten aenften Han de fonen 
Der Graven ende Maerſchalcken; doch enn 
—— deſe anders ghene namen / als Mi- 
ords, geduyrende het leven ban hare Vade⸗ 
ren; ende de fonen der Baroenen ende min: 
der- Beeren Worden ſimpelick met hare na⸗ 
men genoemt. De Titelen/die den Koning af 
eenigh Geflachte bereert heeft / kennen nim⸗ 
mermeer verloren worden / ‘ten fp door ee⸗ 
nigh groot Crimen ofte miſdaedt / aengefien 
dat iñ ſulcken ſake / de ghene die den Titel 
voert / den ſelben foo wel verlieſt / als zijne 
na- inghen: Wanneer nu fulcke bene: 
minghe ober-komt / dat Wordt bp hun ghe⸗ 
noemt/Ont-ervinge des bloedts/ ſoo veel te 
feaahen iu fich felven/ alg dat fp Ban hunnen 
Adeldom berooft zjn: ende daer na ghe⸗ 
bzupekt den Kontag de ſelve Titelen altijdt, 
‘ten ware Dat den onterfden her-fteldt Wier: 
De: ’twelck fomwijlen ghebeurt / geljck aen 
Polus, ben Hertogh van Nortfolck „ende aert 
Courtenay ghebleken íe ; Want goedt ende 
bloedt aen al!e drie ( fomenfeaht) weder-gez 
geben ís : Maer dit en kan niet gheſchieden / 
dan in de Vergaderinghe der Dtaten des 
Fijer; al waer fp oack op de ſelve maniere 
anterft konnen Worden. Vorder / de Wetten 
ban Enghelandt hebben twee faken / name⸗ 
tick / het oordeel ende de practtick. Bier in 
moeten oock aenghemerckt zijn de perſoo⸗ 
neu/plaetfen/fakenende manteren/ofte mid⸗ 
belen. Defe perfoonen zin de openbare No⸗ 
tariſen / Advocaten ende Raedts Beeren, De | 
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Notariſen ſtellen de handeliughen / Decreten 
des Hofs / rapporten ende Bonuſſen bp gez 
fchzifte. De Advoraten / als wel-ervarert 
Rjude in den Bechten/prepareren de Proceſ⸗ 
fen / om den aedts-heeren over te leveren. 
De aedte-Leeren/ door tijdt ende oefſenin⸗ 
ge geflepen zijnde / om in order ende maniere 
de Proteſſeñ te vervolgen / farmeren de (aken 
harer Onderdanen ofte partpens; geven haz 
re eyſſingen goet ghehoor / ende handelen ín 
alle faken feer boorfichtelijcken / maken dat 
hare traegbhept geen oorfake om ober haer 
te klagenen geeft/ende ſtellẽ t Proces in kas 
om gevonniſt te Worden, De plaetfen tot de 
Oozdelen verordent / zjn de Doven / al-Waer 
men Wetten maeckt / ende Wonniffen uptz 
fpzeeckt/dat ig namelijcken / in de Parle⸗ 
menten/”tDof banden Cancelier/de Konings 
lcke Aicht ſtoelen / de Griffien / de Heken- 
kamer / het Boff der Weefen ende onder-jaríz 
ge kinderen/de Dterren-kamer/ het Lof der 
— ende het Hertoghdom Lan Len- 
tlafier. 

Alle ’tgewelt ban abfolute macht is in de 
handen der Staten; die doen de oude Wetten 
te njet ; boeren nieuwe ín ; veranderen de 
Bechtenende Befittinghen der gemeene lupz 
den , maken de onechte kinderen tot echte ; 
berwiffelen’tgewichte ende de maten; make 
tBecht omin’t Woninc-rijck te fuccederen; 
ordonneren de Schattingen; ende vergeven 
de miſdaden; herſtellen de Gheſlachten / die 
doo? harer voor·ouderen fauten vervalſen 
zijn; ende hebben macht over leven eñ doot 
der ghener / die de Koning m hare handen 
fielt. De Officieren der Staten zijn de Dra- 
teuren/ twee Griffieren / ende Gechteren, 
Det Ampt eenes Orateurs is / met een tref 
felicke uptfpraethe be Requeſten / die den 
Staten bertoont worden / Booz te ſtellen / en⸗ 
de te bewerpen. De Guiffieren bewaren 
tghene bp den Staten ghearrefteert is / ſoo 
wel tgene gedzuckt/ als ouverkondight/en- 
de tot profijt des gemepnen Mans is. De 
Bechteren zijn die ghene die Lan den Beeren 
ende Borgeren boo? baerdige Mannen ghez 
houdẽ zijn/ ef beguaem om keimiſſe te drage 
ban alle’tgene in dehequeftt efiemonftran: 
tien vereyſcht wort / eñ daer af dan te deter 
mineren. De maniere nu om de Staten te 
vergaderert / is ſoodanigh; Dat den Prince 
ober al Brieven fepndt/aen alle Hertoghen/ 
Marquiſen / Baroenen / ende andere Beeren/ 
foo Geeſtelicke als Weereltlicke / de welcke 
recht hebben / om mede hare ſtemmen te gez 
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hae den 
ven / ende een peder moet hem veertigh daz Loning in 
ghen daer naer ter beftemder plaetfelaten de Dergadee 
binden. Den Koning fepndt den Maer— vingen han⸗ 
fchalcken der Provincien oock Brieben/om 
twee Ridderen in de Proviuciale Vergade⸗ 
ringen te kiefen ; ten epnde die ſelve Haas alz 
le d'andere hungoet-dunckenfeggen. Den 
Koning is in een hooghe Sael/ geſeten ín het 
midden van dien op een Koninglijckt Stoel, 
die een Wepnigh verheven is ; den Cancelier: 
iseen wepnigh lagher gefeten/doch naerder 
aen den Koning / als pemandt anders; de 
Certf-biffchoppen ende Biſſchoppen aen de 
rechter zijde / ende de Hertoghen ende Ba⸗ 
roenen aen de ſſincker. De Kichteren zijn 
imt midden tuffchen defe twee rpen / als 
mededes Konings Secretarifen/ ghefeten 
(na haer gebruyck) op Wallen facken. On 
dertuffchen Worden de Gidderen ende In⸗ 
Woonderen des Parlements(want dit fs has 
ren naem / ende zijn ontrent drie of vierhon⸗ 

D ij Dert 

delt. 
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dert ſterck) op een andere plaetfe alleen bez 
—— na dat fp verklaert hebben / van 
Welcke Provincie ofte Stadt fp afgheveer⸗ 
dight zijn / Wordt henlupden terftont ghebo⸗ 
den eenen man te kieſen / Die beguaem ende 
redelick zy / om ſich voor den Koning als 
Oꝛateur der Dtaten te preſenteren / voor 
den welcken hpdan redent / ende den Can⸗ 
celier antwoordt hem. Den Ozateur ver⸗ 
epfcht/ dat de beneden-vergaderinghe ha⸗ 
te oude Privilegien bewaren magh / ende 
dat den Köoning ghelieve hem niet te bers 
ftoozen / indien ſy Wat Lep-moedelijcken 
haer goet-Duucken upt-fpzeken/ ende meer 
andere faken : Waer op den Cancelier mede 
na ghelegenthept antwooet. Aldus Wor 
den ſomwijlen Wel twee daghen met rede: 
nen verfleten. Behalven den Caurelier is 
aldaer noch eenen/ die de aengbhenomern ende 
verworpene Remonſtrantien op-leeft/Welc: | 
ke aemieminghe ofte Verwerpinghe na be 
pluralitept der ſtemmen toegaet ; ende ſoo 
de meefte ſtemmen eene nieuwe Wet Hoor 
ge kennen / foo ſchrüft den Lefer onder de 

emonſtrancie iu Franſche Sprake/ aldus: 
Soir baillé aux communs, foo veel te feggen/ 
alg / dat het der Ghemeente te verftaen ghe- 
gheven worde, Wanneer het hun lreden 
dan goet dunckt / laten ſy deſe Kemonſtran⸗ 
tien den bolcke Hoordragen / door eenige Lan 
die ghene/ die op De Wollen facken gheſe⸗ 
ten hebben / de welcke dan in het Huys ghe⸗ 
tveden sijnde ( hebbende al-boozen verlof 
gheepfcht ) den Orateur der Staten aldug 
aenfpzeecken: Voorſienigh Heer Orateur/ 
het heeft den Gaedt goet ghedocht/ met t'faz 
men den Vaderen deg Volcks / tot welftandt 
der Bepublijcke / Dat dit algeenighe ande: 
re Wet kracht hebbe; derhalven ecnftelic: 
ken biddende / hier op te adviſeren / welck 
raedtſaem ghedaen fal Wefen. Zp-lup: 
den dan wegh-ghegaen/ ende de Deur toez 
ghefloten zijnde / doet deij Orateur zijn rap⸗ 
port aen d'andere ban Weghen des Kaedts 
voorſtelling / ende indien ſy ondertuſſchen 
met geer andere ſaken verhindert en zijn / 
foa onderfoeckt den Orateur feer nauwe 
eens pederg goedt-duncken op defe Ver⸗ 
toogh-reden. Vorder / de Vergaderde en ig 
niet toeghelaten eenighe injurien te ſpreec⸗ 
ken teghen pemanden / ofte met malkan⸗ 
deren te geeen. Den Kaedt en blijft o⸗ 
ber den middagh niet vergadert. Indien 
het Volck bes Raedts believen LOO? goet 
kent / foo beveftight den Orateur het felve 
met fodanighe onderfcheiibing : De Ghe- 
meente heeft het toegheftemt, Daer tez 
ghen/ indien den Laet pets Hoor goet kent 
tgene ’tDalck voorſtelt / foo fcheijft men: 
De Heeren hebben hettoegheftemt, Wan: 
neer het oock ghebeurt / dat noch den Gaedt 
noch het bolck ín pets toe te ſtemmen ac: 
coyderen konnen / ſoo kieſtmen eenighe upt 
de twee Huyſen / om het ſelve daer queſtie 
ober is / onder Haer lieden te debatteren; 
Waer vpt menigh-malen ghebeurt/Dat b'een 
Bes anders Loorftellen toc-ftemt- · Sulckis 
hier gheene Wet kracht noch aenfien en 
heeft / in Dien Die ban bepde de Pupfen niet 
toegheftemt en is; noch oock niet beften: 
diah / ſoo den Prince 'tſelhe den laptften 
dagh iet enbeseftight. Alſdan begint den 
Titel van peder Osdannancie / albus: Daer 
is oheordonnert , &c. Wordt oock ghe⸗ 
ohferveert/ Dat den Peinte de ſelve met ep: 
ghener mondt in Franfche Sprake bever 
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(tight / albus: Le Roy le veult. Dat ig: 
Den Coning wilher; Daer na Wozden ter: 
ftondt alle Odonnantien Lan Enghelandt 
in Druck verveerdight; uptghefondert ee⸗ 
nighe Peivilegien / Die den particulieren 
Lupden aengaen. Wanneer nu den Kor 
ning eenighe met boo? goet en bindt / ofte te 
niet doen Wil / feght hp alleenlĳĳcken: Le 
Roy s’advifera. Dat ig: Den Koning fal 
daer over beraedt{laen. Wozder heeft den 
Koning ban Enghelandt bolle macht / om 
upt epghener authozitept alle mifdadigen 
te vergheven / niet teabenflaende eertidts 
eenighe Graven ende Princen Van Wallien 
fodanighe macht haer felven toe-ghefchzez 
ben hebben. Niemaundt en ſpreeckt den 
Koning dan eerbiedelicken Hoor hem nes 
derknielende; noch en foude oock niemandt 
in 3ijn* voorkamer gaen Wandelen, al 
Waer't fake/ dat den Koning daer niet en 
Ware; oock met met ghedechkten hoofde 
daer gaen wandelen / den Koning daer zijne 
de ofte niet/ byſonderlück foo hp ſelve een 
Enghelfman is : want een upt-lander bers 
ontfchuldight Kan Worden/ als / niet bewuſt 
van des Landts geene. 

Fn Enghelandt zijn driederhande Dons 
niffen / namelicken / der Staten / het ghe⸗ 
vecht ban een teghen een (ghenoemt het 
Duel ) ende Der Hechts-geleerden Vergas 
— De maniere Lan Vomnis ober 
alle faken te gheven bp den Dtaten/ is in 
alles den ghenen ghelijck / daer Wp hier 
voor af aberproken hebben. Het Duêlen 
is teghenwoozdigh niet in ghebruyck; doch 
ig evenwel niet gantfchelĳjck verboden; 
fulckg datde Enghelfchemeenen/ dat men 
tſelve eenen Maũ (fulckseruftigh beghee⸗ 
rende) niet weygheren en foude. De For⸗ 
ma ban dit ghebecht vindt · men inde Com⸗ 
mentarien van Brito. Deſe twee eerſte 
manieren ban Vonniſſen zijn abfolupt ende 
fonder appel / even als ’tgene de Gechteren 
in hare Vergaderinghen arrefteren. De 
Koninglijcke Bicht-plaetfen Worden alfoa 
qhenaemt / obermidts Dat de Koninghen 
ban Enghelandt ghewoon zijn het voor ſit⸗ 
ten aldaer te hebben / ende Dat alle faken/ die 
de Kroone aengaen/ ende fich Loor den Koe 
ning beklaghen / aldaer afpbebeechight 
Worden. In dit Hof oordeelt den priñci⸗ 
paelften Guchter ban Enghelandt / met zijn 
bp-fittende Waedtse-heeren. Het Dof ban 
Borgherlijcke handelinghen is ‘tgene daer 
der particulieren Kupden Pzoceffen ghe⸗ 
plepbt Worden. Wier in is eenen voornaem⸗ 
ften Bithter met drie Raedts heeren. Der 
Magiſtraten ofte der Richteren Oꝛdonnan⸗ 
tien worden meeſt tijdts door den Marck⸗ 
graven gheexecuteert. Daer is oock een 
Beken-kamer/ alwaer alles / ‘tWwelck des 
Konings Financien betreft / verhandelt 
Wordt. De 
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traffinghen nu belanghen⸗ Straffe bet 
de / daer ban hebben fp wepnigh andere te: mifvavigen, 
ghen doodt-llaghers / verraders / dieven / 
rooverg/ ende andere / die gheen Crimen le- 
fie Maieftatis bedzeben hebben / als het han⸗ 
ghen: eude is bp hun een gantfch onghe⸗ 
Woonlicke fake / pemanden op de pijnbanck 
te legghen / het hooft af te ſlaen / te biez 
rendeelen/ende opeen radt te legghen. Den 
Richter en hee * macht de Straffe 
te vermeerderen of te verminderen: maer 
dit moet deu pike” ofte zijnen fecreten 
Raedt wt hen worden / door Welrs 
kers bevel men de Lichamen der Roove⸗ 

ren 
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van Groot-Brittangiën : 
ten hanghen Lact/ tot datfp berrot zijn: al 
hoe Wel meeft afle gheereruteerde terflont 
begraven Worden. Indien een vrouwe ha⸗ 
ren Man ombrengt/ de ſelve Wordt leven: 
digh ghebrandt: Doo oock een knecht zijnen 
MWeeſter Doodt-Maet / wordt opeen hordete 
galgte-waert ahefleppt. Indien men bez 
fchutdight Wordt van pemanden te hebben 
willen vergiften / de ſelve en ſterft niet / 07 
vermidts dat den Prince zijn (ubjeet niet 
berloten en Heeft. Wanneer aldaer cents 
ghen doodt-Magh bedreven is / foo Worden 
alle de bpftanders als doodt-Aagers gevan: 
ghen / ende ter doodt berwefen. De ers 
raderen worden op deſer voeghen gheſtraft: 
Eerſtelick worden fp opghehanghen / eude 
wordt hun inghewandt ſevendigh upt het 
lijf gheruckt / daer naer het hooft afghehou⸗ 
Wen met eenen Bhl / ende in Lier qguartie⸗ 
ren ghehackt zijnde / worden de felve ſtut⸗ 
Ken op berfchepden plactfen op (taken ten 
toon gheftelt. De Hertoghen / Marqui⸗ 
fen /ofte Baroenen / die Lan den Parlamen⸗ 
te zjn / hebben defe Privilegie / dat / wan⸗ 
neer fp van Crimen ſæſæ Maycftatis heſchul⸗ 
dight zijn / fp Van huns ghelycken veroor⸗ 
deelt moeten worden. 
Daer is noch een ander Hof in Enghe- 

landt, Wiens ghelijck ter Wereldt niet en 
is / mijus wetens. Wanneer men te Welt- 
monfter echt ſpreeckt / foo zijn den Can⸗ 
zelier / Baroenen / ende alle die van den fez 
£retei Gade des Konings/ alg mede de twee 
boornaemfte Bechteren den dach re Loozen 
eer de Accifen epndighen/ Lan neghen uren 
tot elven ghewoon te fitten in ſekere kar 
mer / genoemt de Sterren-kamer , ofte om 
de beelhept der benfteren die Daer zijn/ of 
mm de menighte der gulde Sterren teghen 
het abeweif ghefaept. Dit Hof is gheor⸗ 
Donneert / om over ſaken te oordelen / Die 
Door moetwille bedreven zijn / ende om de 
Dertelhept der grooten teghen te ſtaen; de 
welche ghehouden zĳn aldaer ín perfoon 
fich te komen verantwoorden / ende in Dien 
fp haer lupden niet vecht en fupveren / wor⸗ 
den fp ghevanghen gheftelt / dicht bp een 
Biviecken/ ghenaemtFlette ; Is ingheftelt 
ín De tijden / dat den Wardinael Wolfeus, 
Biſſchop Lan Yorek een Cancelier Was. 
De ghene die in dit Dof preefideren / zijn 
Den Cancelier / den Intendant ghenerael 
der Financien/ alle de Kaedts-heeren ende 
Baroenen. De pluralitept der ſtemmen 
geldt hier. De ozdinarife Straffen zin het 
ghevanghenis ende geldt-boete. Daer 
tg noch het Bof der onder-jarighe kinde⸗ 
ren / al waer der Weeſen faken verhandelt 
Worden. Fn Het Hof van Lenklafter woꝛ⸗ 
den alle handelinghen afghefchaft / die in 
eenigher manterenden grondt des Hertoch⸗ 
doms betreffen. In de Kamer der Bequez 
fien Worden alle de Bequeften / die ben Ko⸗ 
ning ghepzefenteert zijn / over-ghefien/ upt 
de welcke fn gheenigh Vonnis ſtrijcken en 
mogen / ende Wordt ghenaemt Het Hof der 
Armen, obermidts dat dee Bechteren bone 
nis gheven moêten / fonder eenigh loon daer 
boor te genieten, 
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Daer ie noch Het Hof ban de Kercke/ XXXII. 

oock het Hof des Chriftenheydts ghenoemt: 
de Aerts· biſſchoppen ende Bifichoppen/ die 
aldaer preſideren / hebbẽ een bpfondere jurif- 
dictie / voornamelitc in Lier foort nel faken/ 
aengheſien ſy handelen ban de Teſtamen⸗ 
ten / ende Legaet teftamentaire / Lan de 
Tienden / Van Dterf-hupfen / Bzuploften/ 
ende over-fpelen ofte hoererpe: tm’ t kopte) 
Lan alle ’tgene ’twelck de Kercke / of⸗ 
te ’tbehoudt des Godts-dDienfte betreft. 
Siet / daer hebt app it koste de Juſti⸗ 
tie ban Enghelandt , ende de maniere / 
doo: Welcke fp ghegouverneert is. Doch 
al eer ick van dit Berhael een epnde mar 
Be / fal ick met Wwepuigh Woorden verha⸗ 
fen ’tgene den ghecondemneerden ter doot XX XIII; 
abefchiedt. ú 

Wanneer men in Enghelandt ober pes 
Manden vecht doet / ende hem ten galghen 
henen boert / zijn alle de betenden ghehou⸗ 
den / ſich outrent zijn doodt te laten Vinden: 
ende na dat men den felben op eenen Was 
ghen daor de Stadt ghevoert heeft / Wordt 
hp epndelick na de galghe ghevoert / al 
Waer men hem hangt aen een ÿjſeren Beten/ 
ontrent Drie vingheren bieedt. Ende omt zozeemde 
Dies-Wille dat defen ketén niet terftandt en maniere ban 
worght / ban weghen breedde / foo hangen. 
loopen de Drienden terſtondt toe / ende tret⸗ 
Ren hem bp den boeten tot Dat hp ſterft; 
meenende Hier mede eert treffe lick ffuck bez 
dreven te hebben, Dit is henlupden toes 
ghelaten door de Juſtitie / overmidts dat 
men bevonden Heeft de ſommighe ban den 
nuchtent tot den abordt toe te blijven lez 
bendigh hanpben, ín ghevaer zijnde bepde 
fende Ziel te Verliefen. Dit fal ghe⸗ 
noegh zĳn ban het Borgherlijcke gouver⸗ 
nement ghefproken / laet ons nu fien hoe 
hem den Godts-dienft toe-draeght/’twelrk 
het voornaemſte ſteunſel eenes wel· gheſtel⸗ 
den Bepublijcks ie. 

Den Godfdienft van 

ENGELAND, 

De Enghelfche / foo fommighe mepnen/ 
hebben het Chziften Geloove ontfanghen 
van Iofeph van Arimathien, ende ’tfedert 
Van den Paus Eleuthero, door de predica⸗ 
tien Fugacij ende Damiani , die den Loning 
Lucium ghedoopt hebben / met een goet 
deel des volcks / ontrent het Haer ong Beez 
ren 180. Dach het Eplandt bande Sari: 
fe Polckeren inghenomen zijnde / heeft Gre- 
gorius Magnus aldaer ghefonden Augutti- 
num ende Melitum, met meer andere ban 
de Ordre S. Benedict , de Welcke het Ghe⸗ 
loof aldaer vernieuwden /bekeerende Echel 
bertum den Koning vanKent, ontrent den 
Hare so6. Wan dien tüdt af / tot op Het 
Daer 1534. is Enghelandt abeftadiah bu 
de Boomfche Kercke gebleven / ſultx dat 
oock den Woning Ina zijn Rijck den Room⸗ 
fchen Stoel onderworpen heeft. 

Ds Maer 
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Door welcs 
ke oorſake 
Engelandt 
ban den 
Koomſthen 
Stoel ghe⸗ 
ſcheyden is. 
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Maer Henricus VIT, Koning ban En 
glfetlaudt houwelickte zynen - oudtften 
Sone Artus aen Catharinam, Dochter Fer- 
dinandi ban Arragon, ende Ifabelle gan 
Kaftilien, doenmacls in Spaengien regee⸗ 
rende. Dorth het Bouwelijek en ging niet 
boorts/ vermidts De doodt Lan Artus, na 
wiens overlijden / om den Weede tufichen 
Enghelandt eude gansen te behouden / 
Henricus den jonaften Broeder des voorß. 
Arti, dooz toelatinghe des Paus lulij II, 
De Loorfz. Catharinam ghetrouwt heeft / 
ende in twintigh jaren / bie hp met Daer 
Teefbe/ drie Zonen (Die jong ſtorben) ghe⸗ 
hadt heeft / ende twee Dochteren, Maer 
Henricus begonde de ghenegentheyt tot haer 
allengffeng te berliefen / die hp Catharis 

_Conmuck Dan Ergelnt Drac 

nam toedroegh : Waer ober den Varde 
nael Volfus met den Woning beraedtflaeght 
hebbende / begon hem eenighe ongherüſt⸗ 
heydt in't hooft te bzenghen over dit Bow 
welck / om dieg Wille Hat (Pp te bozen 
met Artus fijnen Bzoeder onder-trout wag 
gheweert. l 
Doder beminde den Koning Annam Bo- 

lein upter maten feer / de welcke na heler 
meyninghe boog zn Dochter ghehouden 
Wierbdt. Dele Théologi ban des Chriſten⸗ 
hepdts Vuniverſiteyten fchreten over deſe 
Sake / d'een teghen b'ander Goo? ben Moe 
ning. Onder andere Dinghen Die zn tee 
ghenſtryders Loort-brachten / was / dat 
Befe Scheydinghe op de Goddelicke Wet 
ghefondeert Was / overmidts dat — 

adde 

XXXV. 



Den Biſ⸗ 
ſchop ban 
Lorck onts 
rooft ban 
zin dienſt / 
ſierft Daer 
naer ellen 
delijck op DE 
te 

‚ hem eevft 

van Groot- Brictangien. 
hadde Tamar getrout/ die zijn oudtſte Broe⸗ 
ders Vrouwe gheweeſt Was; ende Dat de 
Moſaiſche Det geboodt/dat d'eene Broeder 
des anderen Dzouwe trouwe/die fonder faet 
overleden is / ſulcx dat Dit Houwelick op de 
pofitive Wet ghebouwt was. Maer ten 
laerften heeft den Koning Henricus VIII, 
eenen Srephanum Gardiner, na Komen ghe⸗ 
fanden aen den Paus Clementem V 11 „verz 
feifchapt met Francifcum Brian , am ban 
dele Echt-fchepbinghe te handelen. Den 
Paus fielde dit Oordeel aen ſekere Kardina⸗ 
lenende Cheolagienen/ de welcke Londen / 
dat dít Hoũweliẽk goet ende vaſt was / ende 
met ontknocht konde Worden, Evenwel 
heeft Gardiner vanden Paus berkreghen 
twee Wardinalen tot Mechteren over defe 
faeck ; te weten/dien van Campeghen , ende 
Dien ban Yorck ; ende Dat de fake in Enghe⸗ 
landt ghedebatteert foude worden, adat 
men nu langben tijdt foo Voor D'een als Voor 
d' ander gepiept hadde / heeft de Koninginne 
aen den Paus geappelleert/ ſeggende / vat de 
Bichteren aen Den Koning verbonden Was 
ren / d'een om het Biſdom ban Vinton , d'anz 
der ban weghen des Gertz-bifdboms Lan 
Yorck,ende der Kercke ban Salfberry. Hier. 
over heeft den Paus den Kardinalen boor: 
der te procederen tn defe fake verboden / or⸗ 
donneerende / dat Paulus Capizucco hem ban 
alles onderricht bringen foude , dieven Der 
heu bandelaRote was, Den Koning fiene 
de de groote (warichept zijnder faken/ ende 
de klepne hope zyns goeden uptkomfts / 
heerde zĳnen taarne tegen dẽ Eertz · biſſchop 
bau Yorck,die hem hier toe gebracht hadde/ 
en ontnam hem fijn Kancelierfchap / en Biſ⸗ 
dom ; hem oock een Palais / dat Ip te Lon- 
den hadde laten bouwen/afnemende , bande 

in een Yorck / daer naer ín zin 
kerche van Borch : hebbende tfedert gheoz⸗ 
donueert / datmen hem te Londen gevangen 
fiellen foude/ is op den weghellendelcken 
geftorben, Den Koning heeft even-Welniet 
afgelaten / Annam van Boulein hectelicken 
te bemümen / ende fandt-Crammer na Ro⸗ 
men / om zijn fake te Verdedigen. Ondertufz 
ſchen is Guilhelmus Varan, Eertz Biſſthop 
ban Kantelbergh , die hem inde Echt-fchep: 
dinghe altijdts teghen geweeft was/ kamen 
te ftecben ; ende heeft den Koning (ter bes 
geerte ban Thomas Boulein,ghemepnde Baz 
Der Van Anna; alg mede Dooy verſoeck deg 
felbigen Anne ) dé boornoemdẽ Crammer ín 
des overledenen Biſſchops ban Kantel- 
bergh plaerfe geftelt / ende belaft (hoewel te⸗ 
gen den Willedes Paus) het houwelick met 
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Catharinam onwetteljck eude Ban gheender 
Wwaerden te zijn; te Verklaren. 

Hier na Heeft Gp (onunigher Gheeftelicke XXX V Ie 
perſoonẽ hare goederen gecoufifgueert/ om 
dies· wille dat fp hẽ tegen/ en denjdaug Loor: 
fpzaké/ en felve den titel ban Hooft der kerc- 
ken aengenomé. beeft epndelick Annam van 
Boulein fecretelickeu ghetrout / gevende ee⸗ 
nen Prieſter / Kolandus genaemt / ie berftaen/ 
dat hp hier tae Vanden Paus verlof gekre⸗ 
gen hadde: Erde Cat harina is ineen eenighe 
plaetfe gheſet / ver ſelſchaxt met drie Staet⸗ 
Zofſeren. Krammer heeft de ſcheydinge des 
Houwelicks tuſſchen den Koning ende de 
,Koningiune op het eynde des Jaers 1532. 
opentlijcken ghepubliteert. Twelcke ben 

aus Clemens vernemende / heeft zijn Dons 
nis daer teghen ghepzonunteert / dach alte 
laet/en het twebde houwelick voor onwette: 
lick berklaert.| Doen Heeft Henricus V III, 
(dien Elifabeth,ondertuffchen gebozen wag) 
Catharinam ende Mariam zijn Dochter alle 
bercierfelen ende titelen afghenomen; epfs 
fchende van allen Baroenen ende Edelen / 
Dat fp ſweeren fouden het tweede Houwe⸗ 
lick vᷣoor goet/wettelick ende ad te er⸗ 
kenunen; alg mede zijne dochter Eliſabech, die 
hem geboren was Loor Erfgename des Los 
níngrijcke ;ende Mariam , alg onwettelick 
kindt/ daer bupten Auptende. Ontrent des 
fen tüdt heeft hy loannem Fifcher ende Tho- 
mam Morum ghevangen doen (tellen / ende 
baer na onthalfen. Houdende voorder een 
bvergaderinge Lan alte de Statẽ deg Bijcksp 
ordonnerende Daer Ame / Dat niemandt / op 
pepne ban crimen lefz Maieftaris bedzeben 
te hebben / den Paus noch zijne authozitept 
ín Engelandt noth Yrlandt e ten fous 
de; maer hem boor Hooft der Mercken van 
Engelandt houden: ende derhalben hem het 
overſchot der Beneficten ende de tienden der 
felter betalen ſoude: hem oock alleene ers 
Eermen boog den genen die alle queftten ende 
mifbzupcken decideren foude; den aug 
füm pelijk Booms Biſſchop noemende, 

Epndelick in't Jaer 1535. heeft de confiſ⸗· XxVrr 
arts catie begonnen foo ban Pꝛoubuen als JP 

nen-kloofteren ; hare inkomften onder bele 
Edelen des Rijcks berdeplende. Sultx dat 
de Kloofteren in Engeland geeyndight heb: 
ben ontrent den Tare 1540, Ende wordt ghe⸗ 
meent dat het getal der gheruineerde zoo. 
ſterẽ in.Engelane geweeft te ontrent de chten 
dupfent. Epndelick ig deſẽ RKRaning Henricus 
VIII, geftovven in het Jaer 1546. hebbende 
eenen Done genaemt Eduardus VI. íg deſe 
hem tot Ducceffeur ín het Rijck — 
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Ende heeft defe Eduardus VI, neffens den 
titel ban Koning / oock dien ban Hooft der 
Kercken van Engelandt gheboeght; ende onz 
Der defen is de Boomfche Beligie gantfche- 
lck — ende dat Dao? hulpe ban 
Eduardt Seimer, @om deg Koninge/ die de 
—A Pꝛeditanten op den Stoel ghe⸗ 
bracht heeft. Doen is goet ghevonden dat 
men de pi nde ie ín hares Tandts tale 
doen foude/ twelck noch tegenWwoopdelicken 

Maria boert ghefchiedt. Ondertuffchen heeft Maria, 
De Koome Dochter Henrici VIII, alleenlick de Mmiſſe 
fche —— met hare omftandichepden onderhouden/ in 
eender Gare Kapelle. Eduardus ig wepnigh jaren Engelandt. * 

ua zijn Krooninghe gheſtorven; ende Maria 
gewonnen hebbende den Hertogh Lan Nor- 

thumberlandt , met Toannam Dochter des 
Hertoghs ban Suffolck, íe Koninginne bere 
klaert. Defe heeft den titel van Hooft der 
Kercken van Engeland: te niet ghedaen/ ſtei⸗ 
lende de Geeftelicke faken wederom aen de 
Kerche : ende heeft Krammer aldereerft door 
dit middel ghecondemneert ; daende ontrent 
de dertigh dupfent menfchen ( ban ander ges 
boelen) upt Engelandt trecken: annuleerde 
mede alle de Wetten van Eduardo V I. tegen 
de Goomfche Kercke gemaecht. Ende om 
hare gefinthepbt in't ffuck ban de Beligie te 
beter te adbanreren/ ig met Philippum ban 
Ooſtenrijck koning van Spaengien/ ghez 
trout: Baer is in het fefte Jaer ban dare 
Begteringe defer Wereldt overleden. 

Elifa- 
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van Groot-Brittangien. 

EN —— Jan Hat gvafien 
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Elifabeth , een Dochter ban Anna van 

Boulein , is haer ín’t Ack gevolght; defe 
heeft de poorten boo? den berjaeghden Wez 
deram gheopent/ende geſocht doo? alle mid: 
delen hare authozitept te bebeftigen. Heeft 
een generale Pergaderinge doen houden/ al⸗ 
waer fp ghewilt heeft / dat men haer Hoor 
Douberain/ foo in Geeftelicke als Wereldt: 
licke ſaken erkennen foude ; ftellende den gez 
nen bie hier in wepghertch vallen foude/ tot 
een ſtraffe / voor d'eerfte-mael / hare goede⸗ 
ren verbeurt /ende eeneeuwige ge bangentfz 
fe ; ende baar de tweede mael/ het leven Herz 
beurt te hebben. Dooꝛ dit middel heeft fp 
de Tienden der Kerrkelicke Ampten ende 
andere Weneficien tot haer atetrocken: De 
Miſſe te wiet gedaen ín alle hare Landt-paz 
len ; al mede be oeffeninghe des Boomfchen 
Geloofs: Verbiedende wel ftrengelijck geen 

d 9) 4 5 — ad 
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Miſſe te gaen hooren op peine ban zoo, 
Kroonen / of ſes maenden gevangenis ; Looz 
d'eerfte maei; maer boor de tweede reyſe / 
bier hondert kroonen/ of een jaer lang ghe⸗ 
vangen te zjn ; doch voor de derde reyſe / alle 
are — verbeurt / ende haer leven 
ang 
—— na L 
geheele Woningrijck de Miſſe met hare De: 
dieningen ften ophouden / int Haer 1559. 

Khangden te Blijbet. Des anderen Be Miſſe de 
ín Engelant Tan Baptift heeft men door het bout op. — 

Ober-Maende nu het berbolch ende boort: XXXIX 
ang harer fakenteghen de Koomſe geſinde / 
al ick komen op lacobum V 1. die haer in't 
Lúche ghevolght ís ; verhalende / hoe bp zij 
nen tijde ende Wille een Boeck ban Kerches 
lfche ingtellingen vervordert is / twelcke gez 
noechſaem betoont / hoedanighe Geligie ale 
daer tegenwoordigh goeoffent Wordt. Wy 
fullen dan de principale puncten —— 

in wep? 
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in weynigh Woorden verhalen. Kercken bedienen ſullen / op H. daghen met 

Lierckelicke Woot eerft is beſloten dat den Koning | heure kappen bekleedt fullenzijn: Dat de 
Inſtellingen Van Enghelandt door alle zijn Dtaten/ Loor | gene die van ceuighe ſonde verklaeght zijn / 
deſes Kijcks. ooft Lande Engelfche kerchenerkent fal | Lude daer ap bebouden/ upt het Wont-mael 

Worden ; ende dat den ghenen die Daer aen 
twijffelt/geerconumuniceert fal worden: als 
mede den ghenen/dre feggen fal dat de forme 
ban de Lithurgie inde Engelfche Kercken 
ingheſtelt /ende begrepen in de Boecken der 
ghemeen? Gebeden ende bedientnge der Daz 
cramenten) een verkeerden dienft fs ; afgo⸗ 
diſch ende ongeoozloft: Dan gelijcken oock 
een pegelick die ſeggen fal/Dat eenige der 39. 
Vreicuten/ gearrefteert in het Londifche Sy- 
nodo, ghehouden mden Hare 1562. ſuperſti⸗ 
tieug zIn / ofte dwalende vande waerhept. 
Als oockmede falden genen geer communi 
ceert Worden / die de Ceremonien ban En- 
ghelandr blameert ; de tucht der Eertz biſ⸗ 
fchoppen / Biſſchoppen / Dekenen / ende 
Eert5-Diakonen/ ofte de manier Dan de 
ſelve te ozdonneren: Mock mede die gene / die 
hun felven verfekeren Willen/dat de Kercke⸗ 
licke Perſonẽ ofte Leken/wie het ooc ſy / ver⸗ 
oorloft íe / in eenige Vergaderinge vets / dat 
de Kercke aengaet/te ordonneren (onder au⸗ 
toriteyt des Ronings. Is voꝛder befloten/ 
datmen den Sondagh / met de andere hepli⸗ 
ne dagen ( volghens de Inſtellingen der En- 
ghelſcher Kercke) vyeren fal; namelücken / 
in t hooren ban Gods Woordt / doeude ghe⸗ 
meene Gebeden /ende zjue ſonden voor Go⸗ 
de bekemende: Dar de publijcke Lithurgie 
abelefen fal worden ofte gefongen op Dagen 
ende Vigilten/ genghetepckent inden Boeck 
der ghemeene Ghebeden, Dat de Litanie 
opgefept fal Werden doo? de Regenten / Vica⸗ 
riſen/ Dienaren ende Paſtoren Lande Caz 
thebrale Kercken ; oock in alle de Capellen: 
Ende dat ate oopf dagen ende Vrydaghen 
(alhoewel hef ghefn Wper-daghenís) den 
Dienaer vaerbdidhinger wefen/ om Godt in 
de Kercken aen te bidden ; ende hebbende 
tvolck met der Rlotkenna de Kercke gevoe: 
gen / faljpde Witantert op-lefen / in den fel- 
ver Boecke berbat=Dat alle aderen des 
Dupf-aefins alder meeſt die gene die maer 
een half ure vande Kercke woonen / gehou⸗ 
den fullenzijnter Kercke te komen / ofte pez 
mandt banden haren aldaer te ſeynden / ont 
den Dienaer ín Ben dienft ende Gebeden te 
aſſiſteren: Dat de fame ende Ceremonien 
vaude Lithurgie eude H. Avondtmaelzon⸗ 
derhouden ſullen worden ín alle Academien; 
ende dat hare Op· ſienderen ende Scholieren 
ín hare Kercken ofte Capellen ghebruycken 
fullen op Dondaghenende H. dagen / langhe 
Chooy-kleeden, Dat een peder op zijne knien 
Vallen fal/ Wanneer men de Beljdenifje ſeg⸗ 
gen fal/als oock onder “eggen Dan de Lita⸗ 
uienende andere Gebeden; ende over-epnde 
ſtaen / Wanneer men het algemepn Geloove 
û — Dat alle de Huyſ-houders ín de 

arochien / hebbende alvooren Lan den 
Dienaer oder defe fake vaedt genomen / ghe⸗ 
reet houden fullen een guantitept ban Rog⸗ 

F— gen· broodt ende goeden Wijn / noodtſakelick 
tot ſulcken getal alſſer Communianten aen 
de Tafel weſen ſullen / op den dagh wanneer 
eordonneert is des Heeren Avondt· maelte 

Bouden; Boch ten kofie ban het geheele Pa⸗ 
rech»; ende Bat Dien Wijn op de Tafel ghe⸗ 
bracht fal worden (ten minften) meen tinnen 
bat : Datmen ten minften drie mael des 
Jaers het Nachtmael houden fal : Dat de 
ghene/ die het Pachtmael ín Cathedzale 

abeftoten fullen Worden: Dat een peder in 
zjn eyghen Parochie ten Gbondt-mael gaen 
fal: Dat de Daderen geen Peters over hare 
kinderen mogen 30u ; noch oock eenige kin⸗ 
deren / onbeguaem om ten Abondt-mael te 
komen: Datmen het tepchen des Kruytes 
over de kinderen (in het doopen)geb2upeken 
fal; fonder nochtans toc te ſtaen / dat dit 
tepchen ban het wefen des Doops deelach⸗ 
tighfp / ende dat oock het kindt fonder: het: 
tepchen des Krups / Chriſten gheworden is / 
foo haeſt alg daer geſproken ís ; Ick doope u 
in den naem des Vaders , des Soons, ende des 
H, Geefts. Dat oock/Wanneer men Kerchen- 
Dienaren ordonneren moet / een Waften- 
dagh ghehouden fal Worden, ende dat een 
Pꝛieſter niet teffens ende op eenen dagh een 
Jan Prieſter ende Draken maken magh: 
ende behalven dit/Dat niemandt Diaken gez 
maeckt magh worden / nochte oock Pue⸗ 
ſter / ſoo hy uiet al vooren eenige plaets ghe⸗ 
arreſteert en heeft om zjn Draken-ampt 
ofte Prieſter⸗ ampt te oeffenen / ende dat iu 
een Cathedzale ofte Collegiale Kercke; of 
Dat hp toone/ dat hp gheweſene Kappellaen 
p in eenigh Collegp Gan Cambrige ofte Ox- 
ort; of anders / dat hp zíjn promorp.booz 
bijf jaren al gehadt hebbe, Dat / indien ee⸗ 
utah Biffchop pemanden op-ntemt/die Defa 
titelen nieten heeft / hy ghehouden fal zijn 
hem te berforgen Ban alles / ter tüdt toe/ Dat 
hp hem im eeniqhe Kercke boorfien hebbe, 
Indien hp oock dit weyghert te doen / fal hp 
vooreen jaer afgheſet worden / door eenen 
Eertzbiſſchop / geaffifteert van eenen Biſ⸗ 
—— ende Dat uptanacht ban te moghen 
_Diakonen ende Prieſteren maken, Datmen 
memanden aememen fal fonder hem ban te. 
Bozen te ouderbragen ende te onderfoerken, 
Dat niemandt deſe Orden ghegeven fullen 
Worden/ of Gp en accordere al-eerft deſe drie 
Articulen; nameljck : Dat de Koning ban 
Engelandt Souverain is / ſoo in Geeftelicke. 
als in Wereldtlicke ſaken; dat het Boeck 
Lan de publijcke Lithurate niets in en 
houdt / dat teghen Godes Woordt ſtrjdigh 
is / ende Dat Ip deſe forme na· volgen ſal in de 
publijche Ghebeden ende Bedieninghen der 
Sacramenten; ten Derden / Dat hp het 
Boeck / verbatende de Articulen des Ghe⸗ 
loofs / befloten in het Synodo Lan Londen, 
gehouden in den Jare 1562/ voor goet kent, 
Dat de ghene Die tot deſe Ordzen aenghenoz 
men worden / niet en fullen tat eenige Bene⸗ 
ficien toegelaten worden / fonder goede ghe⸗ 
tuygheuniſſe van hare beguaembhepdt ende 
goedtleven, Dat de ghene die opgenomen 
moeten Worden tot eentge Weneficten/ ſwee⸗ 
ren fullen dat haren handel fonder op-koos 
pinge van proven toegaet. Datde Deke: 
nen ban Cathedzale Kerthen/ ſchuldigh ſul⸗ 
len zijn aldaer behoorlicke ——— te 
houden. Dat de Dekenenende Prebende⸗ 
niers / die inde Cathedrale Kercken zijn / ver⸗ 
bonden zijn te pꝛedickken; eñ dat de Preben⸗ 
deniers die proven hebbẽ / ter plaetſen woo⸗ 
nen moeten / daer fp de proven genieten, Dat 
de Provemers wettelücken af-Wefende ban 
hare Benefitien / gehouden zijn een Paſtoor 

‚ aldaer te ſtellen om te prediken. Dat de 
Dienaren Loor gheen Paſtoren toeghelaten 
fullen worden / fonder expzeſſe DARE 

ant 
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vanden Biſſchop. Datde Blofen ende Pa⸗ 
raphraſen den Dienaren(die tot de predicas 
tien noch niet toeghelaten en zijn) op het puz 
blijck lefender Schrifture verboden worde, 
Dat de faume der Gebeden Ban den Predi⸗ 
canten in't begin haerder Sermoenen Vers 
volght moet Warden. Dat de leſinghen 
der publijche ghebeden/ ende de bedienin⸗ 
ghe der Sacramenten twee-malen’sjaers/ 
den Dienaren (vechtelick Predicanten zijne 
De) toeghevoeght worde; ende datde Diez 
naren rechtelgck gheen Pzedicanten zijn⸗ 
de/ de Sacramenten met Lermoghenthept 
bedienen. Dat de bebeftinghe ghecelez 
bzeert fal worden / op den befoeck-dagh / 
die de Biſſchoppen afte drie Paren in haz 
re Biſdommen doen ſullen. Dat de Leer: 
linghen des gheloofs den Biffchoppen op 
haren befoeck-daah Loor-ghedzaghen/ en” 

de ban Haer als dan beveftight fullen wor⸗ 
den. Dat de Dienaren niemauden trouz 
Wen fullen/ fonder al-hoozen Kerckeghe⸗ 
boden ghehadt te hebben. Dat de Paſto⸗ 
ren / Dicarifen/ ende Opſienders den Volc⸗ 
ke des Sondaghs vermanen moeten / ſoo 
daer eenighen B. dagh in de volgende Wez 
Re is, Dat elcken Dienger/ die verlof 
om te prediken heeft / zijn befte doen falom | 
den Kooms-gefinden (in zijn Parochie zijn⸗ 
de)tot het rechte Geloovete brengen. Dat 
de Dienaren niemanden den Döop nochte 
begrabinghe wepgeren fullen”ten Ware den 
afgeft oyven om eenighe groote mifdaedt Lan 
hun gheerconumuniceert Ware. Datden 
Dienaer den Doop in d'upterſte noodt niet 
en ſal moghen uptſtellen. Datfpoock net 
Begifter houden fullen Lan alle de ghene/die 
ghedoopt/ghetrout/ende begraven Worden, 
Dat men noch pzediken/ noch Nachtmael 
houden en mach in particuliere Vupfen . 
Dat oock de Dienaren upt eyghener bez 
Wegingbe geene Vaſten daghen houden en 
mogben / nochte eenighe befweeringhen 
boor goet kemen/ ofte particuliere Verga⸗ 
deringhen houden, Dat niemandt / Die 
eenmael Diaken of Prieſter gheworden is / 
gheen wereldtlijck perfoon Worden mach/ 
ende Die Ordre berlaten. Dat de bequaem⸗ 
fte Paſtoren Loor d'andere dao? den Over⸗ 
fien abepzefereert fullen Worden. Dat in 
de Kercken Boerken van publijcke ghebe⸗ 
den ghehouden fullen Worden, op de kos 
ften bande gantfche Parochn; als mede fez 
here Bpbelen/ ín groot forinaet; met oock 
eenighe Homilien/ ín Engelandt geappzoz 
Beert sijnde, Datter oock Vonten in de 
Kerchen om te doopen ſullen zĳn; ende Tar 
felen om het Pachtmael op te houden: alg 
ede Predickftoelen/ beguaem tot fodaniz 
ale faken/ ende kiften om der Armen geld 
te bewaren. Datmen de Kercken alle drie 

| 
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Taren vifiteren fal/ ende Dat men den Com: 
nuffacifen (van den Coning over defe ſaec⸗ 
ken gheſtelt) hare noodighe faken aendies 
ten fal, Dat men Fnventarifen maken 
fal van de Erven/ gronden/ ende andere 
dierchelijcke goederen ; ende Dat de ſelve in 
de Archiven der Biſſchoppen bewaert ſul⸗ 
len worden. Dat de Op-fienders der Kert⸗ 
he/ ofte hare Affiftanten niet toelaten en ful- 
len/ dat men eenige Comedien fpeelt/nochte 
bauqueteert / ofte Soldaten monftert/ of 
diergelijcke dingen Doe in de kercken / Kapel⸗ 
len/ ofte op Kerckhoven; nochte ſuperſti⸗ 
tieufeljcken de klocken eu laet lupden op 
H. dagen / nochte hare Vigilien / die door Het 
Boeck der ghemepne Liturgien verboden 
zijn. Dat het Bouwelick onder Bloedt⸗ 
verwanten befloten/ nul ende ban geender 
Waerden fal zijn. Dat de gene/Die onder de 
een-en-tWntigh Paren zĳn / hun felben in 
Houwelijck met verbinden en mogen / ſonder 

goedt vinden van hare Veienden. Dat de 
Weduwen niet ghenaod-dzuckt en zijn het 
confent harer Detenden te hebben / Wanneer 
fp hertrouwen willen.  Datmen niet ſim⸗ 
gelijck deeene partpe verhooren en nioets 
Wanneer men een houwelijck ontknoopen 
Wil. Dat de Vonniſſen ban Echt-fcheps 
dinghe nerghens anders dan in de Bechta 
plaecfen ghegeven fullen Worden: ende dat 
ban de gene / die aldus ge chepden zún J 
de eene niet elders en falntoghen hertrou⸗ 
Wen/ foo langhe den anderen ín’tleben is. 
Datmen ten Hove aenbzenghen fal de genes 
die tot hare 14. Jaren ghekamen zĳnde 
niet ten Nachtmael en gaen op den Paeſ 
dagh: als mede de ghene/ die onder De ghe⸗ 
meene ghebeden hun ongheſchickt dragen, 
ende eenigh rumder in de Kercken maken 
fuilen. Datmen den Dienaren de natoire 
fonden aen dienen moet ; maer Dat het bers 
boden is te ontdecken de ghene/ die ín Het 
particulier beleden zijn. Datde Opfiens 
deren gehouden zijn den genen aen te bren⸗ 
ghen/ Die hare Beligie met bolgen en wil⸗ 
len, Dat de Vomiſſen / die ben Dienaren 
aengaen / van weghen om ban hare Offis 
rien ofte proven te ftellen/ alleenlijcken ban 
den Eertz Biſſchoppen uptghefpzoken fuls 
len Worden. 

Siet daer ten naeften bp alle de booze 
naemfte punckten Van hare Werckelijcke 
Inſtellinghen; de welcke der Calbiniſten 
in bele dinghen onghelijck zijn / Want fp bez 
le der Enghelfche Ceremonien verwer⸗ 
pen. Doder / en moghen de Booms-ghes 
finde in Enghelandt gheen oefening ban 
hare Beligie doen; ende ten epnde fp vre⸗ 
digh ſouden moghen leben/ zijn fp gheta⸗ 
pet een fekere ſomme geldts jaerljer te 

talen, 

Maer 
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Maer overmidts den teghenwoordighen 
Honing lacobus VL. beel volcks ban zijn 
Bof-ghefinde affigneert op defe actie ; foo ift 
Dat de gene/ die defe actie in handen krijgen / 
ahemeenlijcken met haer-lupben upt-koop 
maken/bedinghende Wat fp eens Door al gez 
ben fullen/ Waer mede fp haer dan Loort- 
aen vry laten. Dit ig wel hetmeefte / dat 
ten defen aenfien van deſe dinghen ghefepdt 
Ean Worden. Ende nadien Wp lang ghes 

an’ “ nd 
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noegh ghehandelt hebben / van alle gedeelten 
ende — deſes Koning-rijcks; 
foo ſullen Wp van dit verhael een eynde mas 
Ken / om aen Schotlandt tekomen: Dorh 
fullen eerft de namen aller Koninghen ban 
Engelandt den Lefer vervolgens verhalen ; 
als mede de Certe-bifdonumen ende Biſ⸗ 
dommen / die eertijdts in dit Koningrijck 
geweeſt zijn. 

Orden t- 
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Ordentlijck verhael der Koningen van 

ErN G.E L A N-D. Te 

— Geul Sgheſchied nis ·Schrijveren dev Engelfche Woningen begin 
lele” IKo- ende opcomſt zijn ſeer berwert tot op Egbertum, de welcke reg: 

nine neerde ontrent den Jare ons Deeven Sor. Berhatven dunckt mp 
gen. oock gheraden te zijn De andere fhil-fwijghende boor bpte gaen/ De 

welcke voor zijnen tijt geheerſcht hebben te meer om dat Engelandt 
daer te bogen ban beefchepden volckeren bewoont ende beſtreden 
zijnde / aen Defen koning aldereerft begonnen heeft een enckele heer: 
ſchappye daer inte boeven/ ende alle andere clepne machten in een 
groot ende treffelijck te ſmelten. 

47671 1Esbertus begint te heerſchen ín het Jaer ons Weeren doo. heeft gez 
regeert 37,jaren/ was een wijs ende voorſichtigh Peince/ ſeer deuch⸗ 

delijck/ ende in Krijghs· ſaken wel ervaren: heeft oock teghen den 
Denen ooꝛlogh geboert/ is geſtorven in den Jare ons Heeren — 
4804 — — beeft zo, Jaren gheheerſcht / ende gheſtorven int 

aer nt KSTmt1 —— 
Echelbaldus de ſone des borighen Konings / en heerſcht maer vijf 

maenden / ende is geſtorven in t Jaer — 
4814|-4 | Ethelbertus ig iñ de plaetſe zijns Bꝛoeders Ethelbaldi ghecomen / 

heerſcht bijf jaren / ende is geſtorben m't Jaer — — 
4829 Ethelredus ne derde ſone Echel volphi, heerfcht negen Jaren / flerft 

inhet Jaer ons Heeren — — 
4838| 6Alkredus de bierde ſone Ethelyolphi, heerſcht negen· en· twintigh 

jaren / ende ſterft int Jaer ons heeren — 
4868| 7Eduardus J, heerſcht 24, Jaren / ſterft int Jaer 
4892)1 8 | Adelftanns; heerſthht 16/ Javen / hebbende Northumberlandt bero⸗ 

vert / de Denem schotten, ende andere upt het Eplant verdreven heb⸗ 

bende./ ſtexft mt Jac. Eed 
4908}, EdmundasT, heerſcht ſes Jaren / fletftüuiter Jar —— — 
4914 tof, Edelredus, na dat zijn 2joeder Edmundus ober Maeltijdt ber: 

modoꝛdt was wort koning /heerſt negen Jaren / ſterft int Jaer — 
49221 11Egduinus heerſt 4. Jaren ſterft in t Jaer 5 * 
4926 12] Edegardisbeerft 16, facen ſterft int Jaer 
4942} 13 Eduardus N, heerſt z.jaren / ig een broom ende hepligh Prince / 

wort Boartifken zijns ſtief moeders bermoort / ende ban De zijne boog 
een Martelaer gehouden / t welck gefchiëdeinden Fate — —- 

4945, 14 | _ Ethelredus wozt in zijn plaetje Roning / heerſt 36. jaren / ende 
ſterft in den Jare — di 

4981) 15 Suevobeerfbeen jaer ende etlijcke maenden / ende ſterft int jaer. — 
4983| 16 q Edmundus II, heerſt een wepnigh meer alg een Jaer / ſterft in’c 

aer 
984 17 |_ Canutus, Koning ban Denemarcken ende Noorwegen verdrijft 

Ethelredum, ten tweedenmale Koning ban Engelandt gheworden 
zijnde / ende Wort He 17. ende 19. Koning / heerſt zo, jarem ſterft in't 

48245 

— 

— 

— 

Aaer ons heeren — Bh (en nea rd 

5003| 20 |, Haraldus heerſt 4 facen ende flerft int Jaer — — 
5007 21 | Canutus II, heerſt z. Jaren / ſterft int JI;ze ⸗· —— TT 

— 5009 22Eduarcdus I, heerſt 23. Jaren / ſterft in den Jare 
óf Háraldas iT, heerſt een ſjaer / ſterft in t Jaer —— — 

5034 23 | Guilielmus hertogh ban Nozmandien jaeght Haraldum unt 
Engelandt / ende bermeeſtert de Engelſche / laet ſich Coning croo⸗ 
nen heerſt 21. jaren / ende is geſtorven in Den Jare ETE — 

505524 mann ‚den Rooden toeghenaemt / heerſt 13. Jaren / leeft 
in't Jaer — 

506825 | Henricus J, heerſt 55. Jaren / ende ſterft in 't Jaer 
sioz 26 | _ Stephanus Grave Ban Bolongien/ende Nebe ves boorgenoeniden 

Henrici zijnde / verſekertſith ban het Koningrijthkie / heerſt 19, Jacen/ 

en o ww. we le 

ſterft in't Jaer — nooit: 
sr21j 27 | Henricus II, heerſcht 33. Jaren / ende flevft in den Jare — — 
515628 | Richardus J, heerſt ro, Jaren / flerftindenJare — — 
5166 29r|-r Foannes I, heerft 17, jaren / flecft in 't Jaer — — 

30Nenricus III, heerſt 56. jaren / ſterft in den Jare jee ht OUR 
J E Eduar- 
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Tare Ei deck 
—* 

werelt|pingé, — 55 Eduardus l heerſt z5. jaren / ſterftin den Ize ⸗ — — 1308 527532Eduardus li.heerſt 19, jaren/ ſterft in het zaxr — — — 1377 5293| 33 Eduardus LID, heerſt sr,jaerfterft int Jaer — —1378 
5344 54 | Richardus II, heerſt 22, jaren / ende fterft in Den Jare  — — 1400 3661 35 |_ Henricus III, heerſt r3. Jaren / bijf maenden ende acht daghen / 

ffkeefe in bien Pare IT del Ee 6 
53801 36 pe eg V heerſeht io. Jaren s. maenden 9. dagen / ſterſt in den 

| 5390} 37 |_ Henricus VI, heerſt 38. jaren iste Parijs mede Loninck ban 
Branckeijck ghecroont / Daer ta ban Eduardo Grabe ban Eboꝛrac 
in den Lercker gewozpen zijnde, onthalft in den Tare 

5428138 | “Eduardus VI hebbende Henricum VI, Boen oñthalſen / wort Ko⸗ 

ning / heerſt »>.faren o.maenden 12.Dagen/ ſterft int Jaer 
545o| 35 | Eduardus v, volght zijn Bader int ujcũe / heerſt ꝛ. maendẽ / ſterft / eñ 

zo| Richardus II, comt in zijn plaetſe / heerſt 3. jaren z. maenden / 1483 
ſterft in den jare ons Heeren * 1486 

54531 41 | Henricus VII, heerſt 23.javen . maenden / ſterft int Jaer 1509 
5476! 42 | Henricus VIII, heerſt 37.jaren 9 maenden / ſterft inden jare —|1 547 
| ss14l 43 | _Eduardus VI, heerſt s.javen s.maendery ſterft in den jare 1553 

1461 

1485 

Mariae fufter des boorghenoemdem Eduardi wort Koninginne 

s5iol 44 Han Engelant, heerſt ;. facen maenden / ſterft in den are·⸗ r558 
lss2s| 49 | Elifabech woꝛt Kkoninginne / heerſt 55. jaren / ſterft in den jare 160 
Is0 46 |, Tacobus VI, Koning ban Schotlande/ wozt Koning van Enghe⸗ 
Nlant gecroont / heeft De twee genoemde Koningrijcken aen een ghe⸗ 

Becht: · noemende de felbe Sroot-Battannien/ ende heerſt noch te⸗ 
| gentwoordigh in het Jaer Bett (rots 

— — — — 

| _ Aerds-Bifdommen van Engelandt. 

| _FuEngelandt waren eertijts twee Aerdts-Bifbomnren/de welc⸗ 
Ke onder haer hadden bele Suffragane Biſſchoppen:ghelijck gefien 
‚can worden in het Boeck nu nieuwelings uptgegeben/ door Auber · 
rum Kanonicka tot Antwerpen / geintitultert / Notitia Epifcopatuum 
‚Orbis Chriftiani, ín voegen als bolght: 

meenten 

De Aerds-Bifdommen van Kantelbergh, 

— — — — Londen. Eliene. 
Vinton. Rocheftre. 
Couentre. Chicheftre. 
Salfburri. Oxford. 
Bathonis endé Wellens. Worcheftre. 
Lincolne. Briftou, 
Petrobourg. Meneuen in Cambrien. 
Exouiens. Bangoren in Wallien. 
Glocheftre. Landaff. 
Herefords. Afaphen, ofte Elunens. 
Norvvits. 

Aerds-Bi{dommen van Yorck, 

Dunelmen. 
Cheftte. 
Carlioen, ofte Carleoleen. 

VER- 
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SCHOT-LANT. 
1 Chotlandt eertijts Albanien genoemt; zijn befcheijbing ende Lant⸗ 

chappen. 2. De voornaemſte Kwieren des Lands. 3. Pet Bog 
$ Ban Caledonien/ al waer witte wilde Oſſen zijn hebbende hap: gez 

lijck de Leeuwen. 4. Den grond ban Bof-kolen/ een oberbloedige plaet⸗ 
fe in allechande Joden-lijm. s. Een Goud· Mijne in Crauford/ upt de 
Welcke men t goudt ſonder moepte windt. s. Det Men: Loumond/ ende 
zijne bnſondere veeemdighepden van een Drijvend Epland. 7. Buthquha⸗ 
Nie ig een landt / Dat geen Katten en lijdt. 3. Gen Fontepn/ upt De welcke 
Deuppelen olp upt-(prupten Ban uptnemende kracht. o. De Schotten 
boortijdts Picten genoemt / hare Lichamen befchilderende / ende Men⸗ 
ſchen vleeſch etende. are maniere van ooglogen/ende Úrijghs-wapenen. 
ro. De tegenwoordige Schotten onderſcheyden door tamme ende wilde, 
Hate wapenen) ende lijdtſaemhendt m den oorlogh; prijlijck ban weghen 
Bate trouwe. ir. Onvzuchthaerhepdt ende armoede des Landts. 
12. Edenburgh / de WHooft-kadt ban Schotlandt; haer beſchrijving; is 
daor Prolomeum ghenoemt / het ghevleugelde Kafteel. 13. Ouden Schot 
fchen Adel ban Thanes, Abthanes, ende Vndecthanes. 14. Gulde Widdez 
ren / Baroenen / ende Goelinghen. 15. De Staten deg Kijcks in drie ſoor⸗ 
ten bart volck verbat / ende hoep vergaren. 160. Het Collegie ban Juli 
tie) genoemt The fefsion, ingheſtelt doop lacobum V. Lage Hoven in peder 
Graeffchap. Doven) Die The Commifsariats genoemt zijn / ende wat hare 
Jurilſdittie ip. 17. In welcken tijt Dchotlandt het Chriſtengheloove ont: 
angen heeft. Palladius daer Genen gefonden/ om het Pelagiaenſche gevoe⸗ 
lente berdzijben. 18. Ketteren in Schotlandt gebrandt) ende onder andes 
re oock Hamilton, deg Konings Bloet-berwant. 15. Troublen in Schots 
landt om faken deg geloofs, ende door lacobum Prioor Han S, Andries, ens 
De konings Baſtaert. 20. Glevangbenille ban Maria Koninginne ban 
Schotlant, Moeder deg tegenwoordigen Konings lacobi VI, 21. Aerdg- 
Bildommen ende Biſdommen ban gheheel Schotlande. zz. Ozdentlijck 
verhael der Koningen ban Schotlandt / ende haer vijck. 

ID Et Poowerljchfie ghedeelte Honingen woon-plaets is / light ín dere Con⸗ 
B ban Engelandt Wozdt Schot- trepe / met meer andere fchoone Steden. 

EJB lande ghenaemt/ heeft wel eer 
=D Den naem Gan Albanien ghe⸗ 
sk hadt : fuler dat ſommighe 

(SY Schatten/ die de oude Dprar 
ken bewaren/ ’t ſelve noch Albain noemen ; 
ende de Peen noemen het Allabani, Dit 
Landt ís Lan Engelandt ten Zupden af-gez 
Ddeplt / daor de Aivieren Zuede ende Solvay. 
Nen de andere Drie zijden is met de Zee be: 
paelt: Zijnlengde Lan de Riviere Zuede 
af / tot zyn Noorderlijckſte eynd is ban 257. 
Engelfche mijlen ; zijn breedde Lan 190, Ae 
ín berfchepden contreven berdeplt / namez 
tiek in Landen (baostüdts Pict-landt ghez 
naemt ) eude Dit ís ſeer berghachtigh / oock 
fander boomen / doch feer manterlick ende 
gefchickt bolck, Edimburgh, 't welcke der 

Daer na iſſer ’t Landt ban Merck , Het 
welck de fchepdt-pale van Enghelandt ende 
Schotlandt{g : Teifidale,gen ballep dicht bp 
de Niviere Theifie/na bp Engeland! gelegen/ 
’t welck klipachtigh is. Efchedale, dicht 
bp de Gtviere Elque: Eufedale,ende Niddif- 
dale, alfoa van de ſtroom Nith genoemt : de 
valley Anandale: Galluvay ’t welck ten Wez 
ften light / is overvloedigher in Wept / dan in 
beuchten : Cariſte, heeft ſeer goede Weypden: 
Coyl is ſeer quaedt magher landt: Sterling, 
Mentheth, Cludifdale, Lennos, Ernovale, 
Strathern, Storie, Roſſen, ende Argile, 
t welck overvloedigh is in Melck / ende defe 
Contrepe is de Woon-plaetfe deg Caledo- 
niers,van de welcke dat gantfche Lantfchay 
Allibavum ghenoemt wozt: Cantire, is een 

€ ĳ Moꝛaſ⸗ 
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Moꝛaſſigh landt : Serathnahern , ende Fife, 
*t welck een klepn / doch een vzuchtbaer 
landt is/ende in dít leydt de Dtadt Han S-An- 
dries: Angufieig een beguaem Landt / dicht 
bpde Riviere Zau : Marrie ende Marnie zijn 
naeft de Zee gheleghen: daer na Buguhan, 
Roffemvray, Neffelandt, ende Tarbath ; ende 
En laetſten Beanroffen,Sutherlandt,ende Ca- 
thenes· 

Geſtalteniſſe des Landts. 

Schodtlandt ís een ſteyl / ende berghach⸗ 
tigh Landt/ ende derhalven niet foo brucht⸗ 
baer alg Engelandt , doch overbloedigher in 
bis. De Zee/welcke daer aenfpoelt/bzengt 
een groote menighte van Oeſters / haring, 
Eozael/ ende fchrlpen : ende door de Vallepen 
heuen ziju —* ban Mepꝛẽ / Moꝛaſſen / 
Rivieren — — alwaer veel big 
evonden Wordt. 

i Den meeften hoop van deſe Mepren ko⸗ 
men ban het gheberghte Grampus , ín de 
Welcke oock de beginfelen Lan dze fchip- 
dragende Kitieren zjn namelijck de Riviere 
Cloyd,eertijdts Aleuth, de welcke hem ín de 
Welandtfche Zee ontlaft: de Riviere Zau, de 

weleke in grootte de-andere Van Schotlandt 
te boven gaet / komende een Deel ban het 
Tandt Argile, uyt een Meyz Han de felbe 
naem / ende cen deel Van het Landefchan 
Stather , hem in de Germanifche Zee ontlaz 
fteude : de Biviere Forchea, die hem fu de fel: 
vige Zee upt-Werpt/maerkt Die groote gol 
phe/die ghemeenlick de Schotſche Zee ghe⸗ 
noemt Wordt. Behalven oock de Zuede , 
die Schorlandt Gan Engelandt fchepdt/ zjn⸗ 
der noch de Nivieren Spaye , Neffe , ende 
Louth. Waer zijn oock enighe Bergen, die 
Elepue plevuen hebben / dzaghende goede. 
Wepdt/ende fonunighe die ſchoone TBarber 
ende Albaſter · ſteeneñ voort brengen. 
De Boſſchen zijn aldaer vol Wilde Beez 

W tie wilde ſten / die ros ende ſwart zijn/ende alder-meeft 
Oſſen in inhet Boſch van Caledonien ; alwaer oock 
Schotlant. pentghe witte Oijen ghevonden Worden / bie 

IV. 

Vv. 

VI. 

fao Wildt zijn / dat de ſelve in geender manie: 
ren gheteint en konnen Worden , Welcker 
haye oock is gekronkelt / gelijck Leeuwen⸗ 

apr. 
9 Daer ig een fekere plaets / weltke de Star 
el van Bos-kolen genoemt Wordt/ alwaer: 

heel teer is / ende fomWwijlen tot groote ſcha⸗ 
de der Fuwoonderen in brandt komt. 

Schotlandt heeft oock eenige gout / ſilver / 
guick-filver/ende koper-mijnen/ende byſon⸗ 
derlick iffer een goudt-mijne ín Craufort , 

Waer upt men Get goudt fonder eenighe 
moeptetrecht. _ 
Fn Gallouvay is een Meyr / ghenoemt 

Myrtow,welcker eene Beel in de Winter toe- 
bzteft/ende t ander deel niet / hoe koudt het 
docu is. Fn Carite zijn groote Oſſen / welc⸗ 
Kers vleeſch ſeer lecker is ende van ſeer goe⸗ 

den fmaeck : welckers ſmeer deſe particula⸗ 
ritept heeft / dat het altijdt vloeydt ghelijck 
olp. AnLennosigeen Meyꝛ / Loumont gez 

ndemt t welche meer alg 24. miſlen lang 18/ 
ende acht breedt / in het welck wel zo. Ep⸗ 
Tandekeng zn / meeft almet ſchoone / groo⸗ 
te / ende Wel-bewoonde Dorpen Voorfien. 
An dit Meyꝛr zijn driederlep dinghen / Weers 
digh te berhalen/ namelick / dat het goedt- 
fma&tahe biffchen vaordt-brengt / die (Hoe- 
Wel ſonder Linnen) nochtans hun ſomwijlen 
foo hoogh meteen ghedzurs verheffen / dat 

Verhael 
felbe de Zee-lupden hun daer over ontfetten: 
oock is daer een kleyn Eplandeken / het 
Welck in Weedt over-Lloebigh ís / altijdt 
daer henen Llot/ daer het daar den Windt gez 
dreven Wordt. 
Fn Buthquhanie en Worden gheen Batten 

gebonden/eude al ift fehoon datmen daer eer 
nige brengt / foo ſterben die doch terftondt. 
Fu het Tandt Fife wordt fekeren (leen ghe⸗ 
graten, die (wart is / welcke daerin grooter 
menighte ghevonden Wordt / feet beguaem 
om bier te maker. 8 

Ontrent twee dupfent ſchredẽ ban Eding- 

VIL 

VIII 
burgh iseen Fonteyn / daer mẽ eenige drup” Een bzeeme 
pelen Olpe upt-leken fiet ; die oock Han ſo⸗ de Fontepn 
daniger aert is / dat / indien ghp daer niets af ft Schot 
en neemt / niet en vermeerdert ; ende al 
neemt ghp daer bele af/eben-Welnieten ver⸗ 
mindert. Defedruppende vochtigheydt is 
boor alle ruydigheydt ende fchurfte ſeer 
goedt. Het kozen nu/dat in Schorlandt gez 
teelt wordt / is weynigh; ende ter nauwer 

noodt om Haer felbente Voeden genoegh. _ 

Oude Seden der Schotten, 

Men ſeght dat de Schorten toormaels Pi- 
ten ghengemt waren/fao veel als. ghefchil- 
derde — — dies· wille dat bp haer Be 
bruycklück was / de Lichamen te befchilde= 
ren / ende op armen ende handeneenige teye⸗ 
kenen met bier te maken; gelijck noch hup- 
den ten dage eenige onder dE Wilde Schorten 
doen. aer Defe naem en Was hun allen 
uiet ghemepn/aengefien de twee Natien / na⸗ 
melick / de Picten erde Schotten , dE namen 
gaven den cunnen ban het Zunde⸗ 
lijckfte deel Gan Groot Brittannien, die fp bez 
fireden / bolghende de bequaemheyt des 
plaets Daer een Defer twee Volckeren ſich 
neder-flelden. Defe Picten maeckten het 
boofdt-hapt Door eenighe Ek ſchoon 
blaeuw, Doedden Hun met Menſchen⸗ 
vleeſch / geljck S. leronymus getupght; ende 
al waft fchoon/ dat fp fchoone Kudden Dee 
hadden / ſoo hadden fp nochtans beter 
ſmaeck ín Prouwen / Mannen / ende fodante 
ge 8 Iten / die fp af-trocken ende in ftuc- 
en ſneden / ende Daer na op aten. Doch 

Boẽtius ſpreeckt ban haer geheel anders / ſeg⸗ 
gende / dat ſy in eten ende drincken geheel ſo⸗ 
ber waren / oock wepuigi iepen. dat alle 
Hogen hun om Byoot te maken diende; eten: 
de ge woonltjeken ban ben bang des Jachts / 
‘tgeen fp vinghen / ofte Offen-bleefch : maer 
dat fp ’t ſelve anders/ dan andere Dolckeren 
ghebzupckten / obermidts fp de Kalveren 
aten / ofte de felbighe lubden / om haer in 
t Laudt-werck dienſtigh te zijn: aten vor⸗ 
der de Koepen / als fp befpronghen waren/ 
meenende de ſelve dan alder-Betft te zin; 
oock Was de Dis haer fomwijlen tot voed⸗ 
fel fireckende : dat fp meeft-tijdts door den 
dagh hun Lbaneten onthouden / ende baften 
op een goet Mael deg avondts te houden ; 
8 ebzupchende eenen dranck Lan fckere 
rupbden toeghemaeckt: dach ten oorloghe 

Droncken fp Water Loor haren ghemeenen 
dranck / ende droeghen foa veel meels met 
haer / alg fp dochten tot eener dagh genoech 
te zijn. Aten het Vleeſch half gefoden zijn= 
de ; meenende ’t ſelbe Hau beteren ſmaeck te 
zin: aten mede gedrooghde Vis / waneer fp 
anders niet en borden om t'eten. In tüdt 
ban Vrede ginghen fp met den blooten hoof? 
de / het hap: kozt af gheſchoren / behalben — 

e 
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van Schotlandt. 
get voorhooft hielden fp een kleyn bofken 
haprs ſtaende. Gaerne gingen fp bloodts- 
voets / ont aldechande ongemacken aldus 
metter tijdt gewoonte worden. Hare on 
der-kouffen Waren kozt/ tot aen Die kuien/ 
ende de bocxeus waren Han ljnwaet ofte 
kennep geweven: Waer Somer-urantelen 
waren cen ftuck lakeng/ ende‘ swinters ban 
dobbel Wnwaet / grof zende hare beddingen 
op D'aerde neder / oft op Een banck met eelt 
hanck, De kinderen Wierden met geen an⸗ 
dere melck/ alg van haer moeders boeten 
quam / opgeboedt. Soo pemaudt zijn kin⸗ 
deren upt den hupſe te voeden brocht / Was 
fufpect ban over-fpel. Indien fp in eeni- 
ghen lagh verwonnen Wierden) vluchten fp 
na tabheberchte ; ende Waren niet ghecuft/ 
door ſp wrake ghenomen hadden. Dooper 
mandt Han de Edelen in eeen Slagh in gez 
Vaer zijns levens was / hare onderdanen enz 
de knechten waeghden ſich ſelven om haer 
te berloffen ; ofte met haectefterben. Ien 
rechte foo beel fpitfen op de graven der Ede⸗ 
len/ alg men bpanden ín Den flrijdt onder 
haer gebiedt omgebzatht hadde. Den ge: 
nen/ die / vepfende ten oorloghe / ſonder bupy- 
daab ghevonden wierdt / of ſonder ſweerdt 
op zijde of in de handt / wierdt ſchandelicken 

egeeffelt: ende waren te dien tijde met fez 
te vuftingen licht gewapent/Doch meeft ghe⸗ 
(oden Leer; haer andere wapenen Waren 
een Boge/een Lancie / ende ſweerdt. Indien 
xmandt ten ſtrijde gina ſonder verlof / deer⸗ 
ſte die hem ontmoete / mocht hem doodt⸗ 
Haen ; ende dadelick Waren alle zijn goede: 

Vouwen in Len Berbeurt. Odck waren de Vrouwen 
Behotlandt OP-ghetepcknt om ten flrijde te trecken / ínz 
gaen mede Dien fp niet ſwangher ofte te oudt waren. 
ten ſtryde. Wt-treckende ten ſtryde / dooden fp het eer⸗ 

fie Beeft/ dat hun ontmoette/ berwdenbet 
Bet haers fweerds daer mede/ ende Bronce 

ẽ Daer af/ op hope dat defe Ceremonie haer 
diende tot een gheluckigh voorſegh der ber: 
Winninghe. De gene/ Die te feer tot drinc: 
ken of eten gheneÿght Wwaren/ verdronck⸗ 
men. Shebzupckten oock hieroglyphiſche 
LTetteren / ghelck de Egvprenaren. Diet 
Daer alle’t gene ban hare oude feden geſeght 
kan Worden. 

Zeden det huyden-dacghfche 
Schotten. 

„+ Tegenwoordigh zijn be Schotten ban na⸗ 
tueren nijdighende hovaerdigh / alle andere 
IBenfchen bevachtende. Doen groote ver⸗ 
tooninghen van haren Adel/op defe pdelhept 
feer hittiah zijnde; alſoo dat de fchamele 
lupden oock foo ongefchicht zijn / dat fp haer 
derven bermeten goefpioten te sijn upt de 
boognaemfte des Tandts ende Teoninglijes 
Ken bloede. Doch eer Wp border treden/ 
moetmen weten / dat de Schotten verdeylt 
zijn ín civile ende Wilde; de eene beel ghe⸗ 
fchithter alg de andere zijnde ; fulcr dat de 
laetfte bp-na een beefteltck leven lepden/ 
hoewel fp Chziftenen zĳn: doch feer kloeck 
ten oorloghe / ghelij ch als fander vreeſe deg 
doodts sijnde. De civile zijn die gene / die aen 
de Zupydt · zijde des Landts woonen/t welcz 
Ke ghenoemt wordt het Hooge Schotlandt; 
vruchtbaerder dan het end: deel / 
ende de Inwoonderen Worden Volck van 
t hooge Landt genoemt : ende defe gebruyt⸗ 
Ken bp-na de Enghelfche Dprake voor hare 

69 
tael. De wilde bewoonen de Noordt zide / 
ende zijn genoemt Volck vanꝰt lage Landt. 
Defe behouden de zeden / fpraeck / ende Waz 
penen der Yrlandtiche; ban de welcke fp 
oock haer afkomſt getrocken hebben. Daer, 
Wapenen syneen boghe met pplen/ meteen 
breedt (weerdt/ende fcherpen poignaett.De 
Schotten voꝛder zijn groot ban berftandt enz 
neerſtigh; dach tot wrake feer geneyght / en⸗ 
de Wzeedt oock iu de ſelve tenemen. Zin 
ſtout ende moedich ten oozloghe ; lijden veel 
beter allerlep ongemack / dan de Engelfchez 
sijn mede (eer behendigh ende fchalck / ende 
geneight tot factien en opzoer;feer bequaent 
om allerhande wetenfchappen te begrijpen. 
Men heeft haer al ober langhe Loo: upter- 
maten ghetrsuw geacht ; vanhet welcke de 
Koninghen ban Banckrück / gebrupckende 
de felbe tot hare lúf-Wacht / volkomen ghez 
tupgenis geben Bonnen, 

Rijckdommen van Schotlandt. 

Schotlandt íg ten meeften-deele foo mager 
ende onbzuchtbaer / dat het zijn epghen In⸗ 
Weonderen nauwlijer Lan noodt-dzuft Herz 
foxgenkan. enige klepne koopmanfchap 
dre fp doen ín Wollie / eenighe berkoopingen 
Ban Bos-kolen boor den Smidts / ende den 
haring ( zĳnde’t voornaemſte ban allen) met 
noch eenige andere klepne neeringfkens/ont> 
laften haer een —5 van ongemack / en⸗ 
De maeckt dat fp hun behelpen met het gene 
hun de breemdelingen toevoeren / indien Get 
hun noodigh ie, Dork dit en is niet gefepdts 
datter daeromme geen rijcke Koopliedenen 
woonen / de welcke aen allen kanten koop- 
handel drüven / ende meeft na Rooden ; en 
datter niet een menighte groote Schepenen 
arriberen/ om het groot getal der goede Ha⸗ 
venen / die het heeft. Maer de meefte Koops 
manfchap/meeft die ghene/die meer tot lec= 
kerny / alg noodt-druft dienſtigh is / Wordt 
na Engelandt vervoert. Defefchraclhepdt 
des Landts ís oorfake/ dat dert koning ban 
tfelbe Landt een kleyne inkomt treckende 
ig ; die nauwelijcks bp ſommigher Princen 
ín Italien inkonrfte te bergelchen ig, 

Sterckten van Schotlant. 
Nu dat Schotlandt ende Engelandr onder 

Benen Koninck zijn / ſa Bunckt mp niet/datter 
tenigh Landtfchap dit felbige in ſterckte te 
boben gaet; aengefien de Zee't felbe van al⸗ 
le kanten befpoelt: felfg oock het binnenfte 
des Lants ís fo vol dellingen/ fteplten/Bera 
gen/ ende Boſſen / datmen het voor gantſch 
onwinbaer rekent. Want indien de inwoon⸗ 
deren ghedwongen worden te ontLluchtens 
vertrockẽ fp hun na’t geberghte: levende als 
daer met drooghe big ende Wildt-bzaet Ane 
dien oock permant fich verſtoute hun aldaer 
te gaen beſpringen / fo zijn defe plaetfén hun⸗ 
lupden foo goetgunftigh / dat een hant bol 
voltks machtigh zoude zijn een gantfche 
Bepsrracht te ontdoen. Doder en zünder. 
op de Prontieren vanEngelant niet meert ale 
twee foetreffen/ ’teene ghenoemt Ambar, 
een groote Haven op de Buft ban Engelandt, 
ende inde Golfe ban Edingburgh, tegé War- 
wijck In fterckte gerekent zijnde: 't andere is 
naꝰt Weſten gelegen/ ghernaemt Domibritot; 
leggende op eenen hoogen Bergh / van de an⸗ 
dere afgefandert;ende fchijnt bp-nainftercke 
te Larling gelekte zijn. Noch iſſer Eding= 

E ij burgh, 

xs 

XI 



Caftellum 
a lasum. 

XII, 

70 

burgh, vande Vrſche Schorté genaemt Dun 
Eadem,te fes n/ de (tadt Eadem , doch ghe⸗ 
meeulijck Edembortrow, Wan defe Dtadt 
Wordt gelooft / dat het die plaetſe is / die Pro- 
lemeus noemt ’t gevleughelt Kafteel, nadien 
Edemborrow eveu’t felve beteyckent Dit 
is de Booft-ftadt Lan Schotlandt, ende is op 
een hooghte gelegen/ vanden Doftenna den , 
Weften dupfent fchyeden lengde hebbende) , 
boch ín breedde veel min. Deſe Dtadtië 
rick ende feer ſterck / met luftighe mupzen 
amecingelt. Aen de Weft-sijde 18 een Elip/ 
Waer op een Dterckte ghebouwt is / ende 
rondt-om de felbe fietmen ineen feer laghe 
dellinghe / behalben aen des Stadts-zijde ; 
Wes-balven men dit Jort voor onwinbaer 
rekent/behalvendat het den genen / die Mee⸗ 
ſter — zijn / van noode heeft. Dit 
Foꝛrt Wordt her Kafteel der Dochteren ghe⸗ 
noemt/ dm dies· wille dat de Dochteren der 
Picten eertijdts daer op bewaert Wierden/ 
ende ghevoedt / tat datfe houwbaer Waren, 
Aen de Germanifche Zee ig oock een ſeer 
ſtercke plaetfe gheleghen Alherdon, ghe⸗ 

naenit. Gn Marnien is mede een ſtercke 

Stadt aheleghen /Fordun ghenoemt/ welt⸗ 
Berg gheleghenthepdt zijne belegheraers 
wercks ghenoeah geben foude. Mat den 
Mannen belangt/ hare couragie is alreede 
berhaeilt / ende haer ghetal is tamelücken 

ot: fulcy datmen de ſelve beguaem magh 
— uptheemfche macht ghenoegh⸗ 
{aem te konnen weder-ftaen; alder-meeft 
nu fp mette Enghelfche onder eenen Koning 
behooren / ghewifjelijck fouden fp (hare 
machten tfamen gheboeght zünde) groote 
erploicten upt-richten. 

Regieringhe van Schot- 
landt. 

„Schotlandt is ban drie Oꝛdzen tfamert 
hevoeght / namelijck / ben Adel / de Ghee⸗ 
elickhepdt/ende dꝛie Mannen· Staet. Den 
oning (om na de Ordre te ſpreken) is abſo⸗ 

lupt-Beer ban alle de Landen / ende magh 
Koninglicke macht ende Nuthozitept a! ez 
brupcken/ foo over en als Wee: 
xeldtlicke perfonen. en oudtften Sone 
bes Konings Wozdt dadelick na zijne ghe⸗ 
boogte Hertogh van Rothayíe, ende Drof- 
faert van Schotlandt ghenoemt. De andes 
re kinderen deg Konings worden flechtelijck 
Peinren ghenaemt. 
De aenfier:lichfte onder den Adel waren 

inboogtijdende Thanes, welcke de Ampt- 
lupden deg Konings Waren, Waer ban de 
Opperfte Abthanes , ende de minfte Vnder- 
thanes ghenoemt wierden. Doch defe na: 

Ontrent be men zĳn Hoor langhepdt Lan tijden te niet 
Jare Chyíftí 
z080, 

hekomen/tfedert den tijdt dat Malcolm III. 
oning ban Schotlandt Ben berdienenden 

Edelen/ Graven ende Baroenen (aenghenoz 
men ban den Normannen) toeghenaemt 
heeft. Ende Lan Dien tijdt boort heeftmen 
iu Schotlandr fo wel alg ín Engeland gevon⸗ 
den / Hertogen / Graven / Marquiſen / Mart⸗ 
graven / eñ Baroenen. De eerſte die den na⸗ 
me ban Bertogh inghevoert heeft / was Ro- 
bertus III. ontrent den jare Chꝛiſti 1400. 
goeliek den _teghenwoordigh-regierenden 

oning Van Enghelant den heerlijcken títel 
ban Marquijs ende Marck grave inghe” 

… Verhael 
voert heeft. Defe zijnde aenfienlickfte bes 
Abels / hebben plaets ende ſtemmen tn de 
Staten / ende worden ghenaemt Lords, ghe⸗ 
lick oock de Biſſchoppen. j 

Onder de andere Edelen / Worden in den 
eerften graet geftelt de Gulde Ridderen / de 
welcke eedt Lan Ghetrouwighepdt doen met 
een heerlicke folemunitept. An de tweede 
Worden gheftelt de gene Diemen Lairds 
noemt / ende ſimpeljck Baroenen, onder 
de welcke niemaut gheftelt en wordt / of hp 
en kau fijne Landen ban ffonden aen upt 
8 konings Becht loflen/ ende hebbe hoo⸗ 
ghe/ middelbaer / ende laegh Becht. In 
den derden graet ſteltmen die ghene/ die Lan 
Dooluchtighe Dupfen ghefpeoten zin / 
doch fonder titelen/ ende defe zijn ſimpelick 
ghenoemt Gentelmens. Alle d'andere / alg 
Borgheren/ Woop-lieden/ Dandt-werrkg- 
lupden/ende andere / worden onder den Dolce 
ke ghenaemt : doch is het Volck aldaer 
meeft ghewoon een peder Gentleman te noes 
men/ die vijckenbde treffelick is. Vorder / 
alle de jongfte kinderen der Graven / Hees 
ren/ ende Ridderen / en fuccederen hare Das 
deren niet in haer goeden; aengheften door 
het Becht van Schotlandt deerffeniffe ghe⸗ 
heel ep den oudtſten Done kornt/ om hier 
door de Geflachten in effp te houden. Wat 
nu’t gemeene Volck belangt/ tenepude men 
niet onverdzaegblĳcks teghen haer in den 
Baedt en orꝛdomere / is haer beroorloft drie 
ofte bier Borgheren upt elche Stadt daer 
inne te hebben: op dat die nebens de andez 
re oock Haer —— de voor· ghe⸗ 
ſtelde ſaken vrpelijcken upt· ſpreken (ouden. 
Ten aenſien mi ban de macht / daer en is 
niemandt / die aldaer foo veel —— 
heeft / alg den Gouverneur van Schotlandt, 
ofte Viteroy / de Welcke 't gantſche Gijck 
regheert / ſoo inaf-Wefen des Konings / alg 
na de doot / of ten tijde zijns onder jarigh⸗ 

ydts. 
De Staten des Bieke hebben een abſo⸗ 

lute macht; ende deſe Vergaderinge is van 
driederhande abe — gheboegbt : 
namelúck ; ban Gheeftelicke Beeren / alg 
Biſſchoppen / Abten/ ende Prioren: ban 
Wereldtlicke Heeren / als Bertoghen/ Mar⸗ 
quijſen / Graven / Marckgraven / ende Ba⸗ 
roenen: ende van de Ghedeputeerde der 
Steden ende ghehuchten. Ten is niet lan⸗ 
ghe gheleden / datmen tot dit ghetalnoch 
boeghde twee Ghedeputeerde Voor peder 

XIV. 
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Graeffchap. Den Koning komt toe de ; 
DPergaderinghe te befchzüben ; alg mede — 
den tidt ende oorſaken der ſelve te doen pu⸗ deringẽ der 
bliceven daor zijnen Kancelier: de Gheefte- S 
lickhepdt Kieft acht Weeren upt den Abel, LA 
den Adel wederonumne kiefter foo beel upt de 
Gheeftelickhept: defe dan bp een zijnde/ kie⸗ 
fen acht upt de Brartiederpen / ende acht 
upt de Steden/ Welck ghetal 32. beloopt / 
met den Canrelier/ Threſorier Bewaerder 
deg klepnen Segels / Derretaris deg Kor 
nings / ende andere/ ontfangen ofte berwer> 
pen ‘tgene ín den Kaedt ghebracht behoort 
te wefen; doch hebben ’t ſelve al-bozen den 
Koning te kennen gegeven. De faken die toes 
gelaten zijn worden boorfichtelicken in alle 
Baden onderfocht ; ende 't gene als dan bp 
de meefte ſtenmen voor goet ghekent Wort / 
prefenteertimen den Koning; die daer op ter⸗ 
ſtout berklaert ’tgene hem behaeght ofz 
te miſhaeght / t gene hp dan berwerpt/ is 
gante krachteloos. 5 

e 

taten des 
dts. 
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— 7 — 
Ey A 

De cerfte Owen na de Staten/ ís Het 
Collegie der Hufticp / ’t welcke fp noemen 
Theceffion, ingheftelt door Tacobum V, in 
den Hare 1532, frellende Daer in een Peeſt⸗ 
dent /ende Veerthien Haetf-heeren; ſeven 
Geeſtelijcke / ende feven Werelthijche: (tot 
de welche men’t federt gheuoeght een Can⸗ 
relier/ diede opperplactfe heeft / ende noch 
Lijf Gaetf-heeren) drie Grifſiers / ende foo 
Geel Advocaten / als Bert Weeren Van den 
Parlemente gaet Vinden. Dele fitten alle 
daahe/ uptahefondert des ſondaeghs; alg 
mede 's Maendaghs / 'tfedert den eerften 
November tot den vijfthienden Maert / enz 
de van den dagh der heylighe Drievuldich⸗ 
heydt tot den eerſten Auguſti toe: de reſte 
deg tijdt verloopt it vocantien. Men oor⸗ 
Deelt aldaer volghens de Oꝛdonnantien des 
Gijer; ende Wanneer die ontbreken / nemen 

— Don — 

| 

BRT 

fp harẽ toeblucht tot het Borgerlicke vecht. 
Inelck Graefſchap sijn Boarder eenige la: 
ge Doven ingeptelt ; in be welcke den Marc⸗ 
lk: of zijnen Dtedelhouder dien Van den 
Lande recht ſpreeckt; ende Van Daer mach⸗ 
menaen de Hooghe Haden appelleren, Het 
meeftendeel der Marck graven sijn ſoda⸗ 

nigh door fucceffie/ ende hare titelen zijner? 
velijck: Want de Koningen Lan Schotlant, 
am den %del te nteer tot haer te Lerbinz 
den/ hebben defe Marckgraven boor eeu⸗ 
wigh ende ervelijck mgheftelt. Au de Ko⸗ 
ninglijtke Leenſteden zijn oock Borgher— 
lijche Hoven / alwaer de Bäeljuwen 
recht ſpreecken / ghelijck als de Magi—⸗ 
ſtraten der Leper Steden ende Ghehuch⸗ 
ten. Joch zijn aldaer andere Hoven/ 
bie fp The Commiffariats noemen / waer 
van de ſouveraine te Edingburgh is/ al 

€ irj Waer 
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waer alle faken beplept Worden Loo? bier 
Buchtecen/ nopende de Teftamenten/ het 
Becht van Kerckelijcke Henefitien/ de tien 
den / echtfehepdinghen/ ende dierghelijcke 
dinghen daer de kennifje deg Bechts aende 
Geeftelijckthepdt behoort. Der criminele 
fejn is de voornaemſte Gicht-plaets te 
:dingburgh (bit Ampt heeft eertijdtg bez 
poort aen ber gehate ber raven Van Ar⸗ 
gatehe) ende defe echteven kiefen twee ofte 
Drie per ef Jam van Capitale ftuce 

je —5 veren in't ghe minderinge Van pemants goederen in't ghe⸗ 
heel / ofti’tghebdeelte. Fn defen Hove ís 
den mifdadige toeghelaten (hebbende oock 
Crimen læſæ Majeltacis begaenjeenen Advo⸗ 
caet te nemen/ om zijne faken te beweeren. 
'@Egebeurt ſomwijlen oock/ dat den Koning 
aldaer eenighe Bechteren ftelt/ am ban par: 
tiuliere criminele faken kenntfle te nemen, 
De Marckgraven iu hare Juriſdicktie / en 
De de JW agiftraten in hare Steden maghen 
fitten over een dootſlagh (nuts dat den doot: 
flager in 24. uren / na begane daet/ gegrepen 
fn) ende den ſelven oock ter doot veroordee⸗ 
len: both de voorß. tijt overftreken zijnde, 
meet de fake Hao? den Coninglijcken Bicht 
ftoel/ ofte den ghenen die daer toe gheftelt 
zijn / ghebzacht Worden. Bock zijn daer ee: 
nighe Sdelen / Die fodantgh recht hebben 
ober den Kooveren / in hare Furifdicktie ge 
vanghen. Dit is int koete 't gene bande por 
litijcke regieringhe hefcabe can Wozben, 
Laet ons tomen tot het Geeftelijcke. 

Den Godf-dienft van 
SCHOTLANDT. 

Het Cheiſten gheloove ig ín Schotlandt 
ecomen ten tijde des Paus Vicktoris I, int 
aer Chriſti 203. fulcr dat de Afgoderpe onz 

ber den Loning Crakinte geheel opghehou- 
den heeft/ de welcke gheſtorven is int Haer 
313.Celeftinus I, font Palladium daer henen/ 
om de ketterpe Pelagij te weeren/ de welcke 
onder den Paus Eugenium II, het hooft bez 
gon optefteecken/ entrent den Tare 460. 
Sedert dien tijt heeft Schotlandt de Boom: 
fche Religie-toeghedaen geweeft/ tot op et: 
telijcke jacen herwaerts: Waer Lan de ghe⸗ 
buerfchap met Enghelandt een groote dor⸗ 
faecke ghegheven heeft ; aengheften Henri- 
cus VIIÍ, ende naer hem de Koninginne Eli- 
fabeth alle middelen aenghewent hebben/ 
om den Koning Lan Schorlandt met het 
bolck ban de Boomfche Kercke af te lot⸗ 
Een. 
Ende gewiſſelijcken ſoude de Boomfche 

religie wel ober lange jacen upt Schotlandt 
verdreven geweeft hebben / indien lacobus V, 

muſſe te nemen/ ende van ver⸗ 

Verhael 
ende Maria zijn Dupfbrouwe tfelbe niet 
dapper gheftut en hadden: Want defe heeft 
Hamilton (haewel van zijn Maeghſchap) 
doen Verbranden, de welche van ketterpe df 
befchuldight was; trachterende op defe DEED, 
Wife vele Edelen ende groote perfoonen. jgie vera 
Fnden Tare 1533. heeft hp opeenen Áijcr- pjant. 

Hamilton 
wort om De 

Bagh alle sijn Ouberdanen tot onderhoudt 
„Ban. de Roomſche Aeligie feet ernftigh verz 
maent. Defert-lacobus V, ſterf naent elen La in't Jaer 
sgt. ende liet het belepdt deg Gijcks aen 

iam zijn Huyſbrouwe / de Welcke hem 
_Bntrent s.daghente Vozen een Dochter gee 
baert hadde / genoemt Maria. Na de doot 
nu des Konings Wiert den Brave ban A- 
ran Gouberneur. ban Schotlant gemaeckt/ 
ende verklaert Befthermer der Koningins 
ne te zijn. Den Grave ban Aran ig door 
den Enghelfchen bepzaet om het Douwes 
lick te maecken tuffchen de Fnfante Ma- 
tia ende Eduardo, fone deg Konings van 
Enghelandt; Den Grave breefende dat 
den Cardinael ban S. Andries hem teghen⸗ 
ſtandt mochte doen / liet hem ghebangen 
fetten/ ende is doenmaels de Boomfthe Be- 
ligie wederom verſwackt / ende andere Kes 
ligie mgheboert. De oude Koninginne 
Gijnde de Dochter Claudij des Bertoghe 
van Guife) bertrock met hare Dochter na 
Vranckrijck, latende Schotlandt gheheel én 
Warre; harte Dochter ghetrout zjnde met 
Francifco Dolphin ban Vranckrijck/ ie fp 
Wwederghekeert ín Schotlandt, met den Tiz 
tel ban Regente; Ende om dieg Wille dat Begin der 
fp de Prancopfen te (eer boortrock / ende Beroerten ín 
ven Schotten niet / gevende haer de Ops Dthotlant. 
perlaften des Ricks / als in de welcke fp 
haer 'tmeefte vertroude / iſſer groote bez 
roerte ontftaen onder de Beligiong-berwans 
ten/ de welcke na Duptfchlandt/ om Pre⸗ 
dicanten ſonden; Waer op ’t bevrachten ban 
de Boomfche Meligie dadelijtken ghe— 
volght is. 

Ondertuffchen is lacob, Baſtaert fore 
des overledenen Konings/ ende Prioor ban 
S. Andries, berdrietigh gheworden in Gee- 
ſtelijcken Dtaet langer te leven / ende heeft 
de Koninginne om het Öraeffchap ban 
Moray ghebeden : hp ditniet connende ver⸗ 
crijghen/ heefteen groote beroerte alomme 
berockent/ ’t welck de Beligtong-berwan= 
ten grooten moet ghegheven heeft. Epndes 
Wijck is de Coninginne Weduwe comen te 
fierben/ ende hare Dochter Maria (moeder 
des teghenwoordigen Conings ban Groot- 
Brittannien) íe haer in het Rijck ghevolght / 
ende is feer graegh gheweeſt om de Boom 
fche Geligie te herplanten; doch na beel 
verlleten tits is ſy epndelijcken in Engelant 
ghevanghen gheftelt / ende naderhand 
onthalſt. 

XIX 

De 
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„Be Beligions-verwanten zijn middeler⸗ 
tijdt ſeer aenghewaſſen / ende is den Kor 
ning (och jong zijnde) inhet ſelve geloove 
gheoeffent ende onderwefen. Ende tot 
sijn Paren ghekomen zijnde / heeft hp in 
Schotlandt die Werckelijcke Anftellinghen 
(ban de welcke wp in’t berhael ban Enge- 
landt gheſproken hebben) inghevoert / ende 
bebolen de felbe alomme in zĳn Landen te 
onderhouden. Doch om in't gheheel Lan 
Dit Koningrijck te fpzeken/ fal den Leſer 
Weten/ dat het Zupdlijchfte deel (overmits 
den handel met die Lan Vrancktijck, Ne- 
derlandt ende Duytſchlandt) meerder berz 
bzeemt zijn ban den Koomſchen Dtoel/ dan 
het Noordtlijcke deel , ende de Steden oock 
mieer/ dan de Dorpen. Doch is merck- 
Weerbdigh dat den Adel meeſt alle Koomfch 
Catbolfjek gheſint zijn. 

Ju Schotlandt vintmen twee Aerds-bifs 
dommen / namelijch/ S. Andries ende Glaf- 
co. Onder het Aerde-bifdom ban S, An- 
dries zijn 8, Bifdonumert;, te weten/ Dunkel- 
den, Alberdon, Moray, Dumblan, Brechin, 
Roffen, Cathane, ende de Orcades. Ende 
t Aerds· biſdom van Glafco heefter drie ons 
der hem / namelijck / dat van Witten-huyfe, 
Ifmour ofte Argade, ende Sodore, ofte de 
Eplanden ban Sure, Mube, Yle, ende andez 
te, De Geeftelijchhepdt was voortijdts in 
dwang Door de authozitept der Decreten 
ende Concilien; doch nu Worden fp ghere⸗ 
geert daor de wetten die de Koninghen hun 
lieden gheozdonneert ende mondeling bees 
ſtight hebben. Ende leben alle eben ghelijck 
Die van Engelant, 

E s  Konin- 

DP OE 
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Taren (Taren 
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rus heeft heerde Is, Jaren, 
29. Jaren, Bs, — 
llus b erſte 28. Jaren. 

eutherus 26 Jaren. 4 
Rc gneerde 14, Jaren, —— 

PLZ. Jaren, Ì 

4e Zaten. „ 

En 

biEngelant 

J 

rd Heeft 
gheregeert 39, javen/ ende ie gheſtorven in het Jaer ons Feren 

— — 

20 |‘ Corbredus Galdus regneert 35. jaren / ſterfin t jar·⸗ 
21 | Luchtach heerſte 3. jaren / ſterft in 't jaer Tk 112 [4079 
22 | _Mogallus heerſte 3 6. jaren / ſterft in't jaer — 148 4115 
23 Conarus heerſte 14. jaren / ſterf in den jare ed 162 |4129 
24 Defen ig Ethodius J, vandien name geſuccedeert. 
25 Na hem is ghevolcht Satracl. LN 
26 Ponaldus I, heerſt zr.faren/endefterf intjaer —— 
27 Ethodius II, is hem gefuccedeert. 
28 Ende na Ethodium ig Athirce ghebolgbt. Vandeſe wierd dver- 

ne ghedoodt / ende vander bracht ſich felben om Gals. 
29 __Nathaloce ís ghebolght/ doch is als een wzeedt Tpran omghe⸗ 

Bracht in t jaer 
o, _ Findociusregneerde rz. jaren / ende ſtorf inden Tare 
1 |__Donaldus II, regneerde maer cen Jaer / want ha wierde ber 

moordt. 
Donaldus III, is bangelijcken vermoordt. 
Cathintus is defen in't Kijcke ghebolght. 

34Eincormach is Daer aen gefuccedeert. 
Romachus, daer aen bolgende/ en leefde niet lange. 

‚__Angufanus is na Romachum Woning geworden. 
37 | _Fetelmachus is m’t Wijchke korts Daer aen gebolght. 

‚_ Eugenius I, heeft geheerſt ontrent Dap javen/ ende is gheſtorben 
in Den fare Tst 

39 | _ Ende doen is Maximus doorde Koomſche Kepyſeren aldaer ghe⸗ 
fanden/ de welcke hem naderhandt als een Tyran draghende / hem 
Meeſter ban’tgantfche Engeland ghemacckt heeft; ende is na hem 
Schotland 44. jacep onder Koningen geweeft/ roe den jare —— 

40 | Fregufius I I, Den Neve Eugenij I, ie hier na Koning geworden/ 
regneerde 7. jaren; ende is geſtorven ín Den jare 430 [4397 

41 |_ Eugenius [I, een fone Fregufij IL, heerſte 31. jaren / ſterf in’t jaer | 461 4428 
42 _ Dongardus, een Broeder Eugenij II, heeft 5. jaren gevegeert/ ende, 
| ſterf in’tjaer 4 d 
| 43 _Conftantinus De derde Done Fregufij, Was tweed) gierigh / ende 
gheneghen tot welluften Des bleps/ heeft aberegeert 17. jaren / en: 
doo is gheſtorven int Jaer 
44 Counsallus I, een fone des boornoemden Dongardi, heeft geheerſt 
| \1g.faren/ende ſterf in'tjaer 
| 45 | _Goranus, of (na ſommiger fchrijben) Conranus, heeft geheerſt 3 ;. 
Left aren / 

216 4183 
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263 4230 

3794346 
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Ecgut 8 den eerſten / Die den name van Koning bansch 5 

zher t/ ontrent 320, — f 
| je geert 25. Jaren; Dem zijn Dele t 
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jaren / ende ig gheftorbeninden Fate — RAT: 
“Eugenius II, heeft gevegeert 3 2.jaren/ ende is geſtorben int jaer-- 
Congallus II, een Godtveuchtigh Peince / heeft geheerſt zo.jacen/ 

ende ſterf int jaer METTEN vn 
Kynnatillus, de derde fone Gorani, heeft gebeevft 1, jaer / ſterft int 

aer TE 

| Aidanus, een Bzoeder Kynatilli, heeft gheheerſt 27. jaren / ende 
ſterf int jaer A 

Kennethus Keyr, deg boorſz. Congalli II, fone/ ſterf in De vierde 
maendt zijns Kijcx. 

| 

s1 | _Eugenius IV, heeft gebeevft 13. jaren / is geſtorben int jarr 
sz |_ Ferchardus, oudefte fone Eugenij, heerſt 12.jaren / ſterſt int jaer -— 
53 | _ Donaldus IV, heerſt 1 s.jaren/ ende ſterft in den save 
54 _FerchardusII, regeert 18. jaren / ende ſterft in Den Jare 
ss} Malduinus, regeert zo, jaren / ſterft in Den jare TT 
56 | Eugenius V, regeert 4.jaren / ſterft in Den Jare — — 
7 | Eugenius VI, regeert ro. jaren / ende ſterft int jaer — 

58 Amberkelethus, regeert z. jaren / ſterft in het jaer — 
59 Eugenius VII, regeert 10. jaren / ende ſterft in het z aeꝛ ·ää 
60 Mordacus, regeert 16.jaren/ ende ſterft in den jare ATD 
61 |_ Ethfinus regeert 31. jaren was een Godbzuchtigh Prince, ende 

ſterf in't jaer 
2BEusenius VIII, regeert 3.jacen/ende ſterft in den jare — 
63} Freguûus II, regeert 3, jaren / ſterſt in t jaer En KL 
64\ Solvathiusregzeet 19. jacen/ ſterft int jaer — 
65Achaius, regeert 3 2.jaren / ſterft in het z ar — 
65 | Congallus III, regeert 5, jaren / ende ſterft in Den jare ne 
671 Te vegeert 6, jaren / was een wijs Pzince/ is gheſtorven 

int fact — — 
68 | Alpinus, regeert 4. jaren / ende is gheftozben in het jaer * 
69) Xennethus een ſone Alpini, regeert z1. jaren was ghebynaemt 

Magnus, omdat hy De Pickten unt Engelant beedzeben heeft; is 
gheſtorben in den jare — 

zo |_ Donaldus V, heeft gheregeert s,jacen/ was een onliuns Prince, 
ſterf int jaer 
| Conftantinus IL, heerſt 13. jacen/ ſterft in het jaer 
Ethus regeert 2.jaren/flecft in bet jaer. — 

Gregorius, was een vooztreffelick Prince / heeft den bpnaem 
Magnus vercreghen / ſo om zijn heerlijcke vicktorien als om zijn 
— verſtandt / ende is gheſtorven in den jare / gheheerſt hebbende 
18.Jaren. — — 

Donaldus VI, regeert 1. jaren / is geſtorben ín den jare 
Conſtantinus III, regeert 40. jaren/ is in een clooſter gegaen / ende 

een anderen het Wijck over gelaten / in den jare — — 
Malcolmus I, regeert 15. jaren / ig gheftozben int jaer — 
Indulphus, regeert 9. Jaren / ig geſtorven int jaer *— a 
Duffusgenfone Malcolmi, regeert ;, jarẽ was een Sodbzuchtiakh 

Peins / is gheſtorben in het jaer 
Culenus, bp ſommige Culmus, regeert ⸗. jaren / ſterft int jaer — 
Kennethus III, regeert 25. jaren / ſterft in het jaer — 
Conſtantinus IV. regeert ten jaer / ſterft int jaer — 
Crimus, regeert o, jaren / ſterft in Get jaer 
Malcolmus II, regeert zo. jaren / ende is geſtorben inden jare — 
Duncanus, regeert 6. jaren / ende ſterft in het jaer 
Mscbethus, regeert 16. jaren / ſterft in den jare 

: ani II, Cammoir, bat 18/ geoot-hooft/ regheert 36. jaren / 
erft 
Donaldus VIT, regeert 4. jaren / ende ſterft in het jaer 
Edgardus, heeft geregeert 9. jaren / ende ſterſt int jaer 
Alexander, regeert 17. jaren / ende ſterft int jaer — 
David heeft ontrent geregeert 26. jaren / ende ſterf in het jaer 
Malcolmus TV, regeert 14.jacen/ ende ſterft in den jare 
Gulielmus Leo, regeert 49, jaren / ende ſterft in Den jare 

‚ Alexander II, vegeert 3 s.jacen/ ende is geftozben in het jaer 
Alexander III, heerſt 37. jaren / ende flecft intjaer 
Nu Alexander oberleden was / ig in het Wijck cen ſtilſtandt (ofte 

interregnum) getweeft den cijt ban 5, jaren / onder DE Se a 
ekere 

— 

| 
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76 Verhael van Schotlandt. 
Geel ſekere Heeren / Die fplupder Gouberneursnoemden. —_ HRe plek 
dee _|__foannes Balíolus, ig ban den Korting Eduardo T, van Enabelant |G; (ee 

|gekofentot koning ban Schotlant, regeert 5-jaren: ende Doen ban dê |1 2 o;| ‚250 
felben Eduardo in de gevangenis geworpen zijnde: wort 

Eduardus, koning van Engelant zijnde / oock Koning ban Schot- [12061526 3 
landt gecoren ende regeert 10. jaren. 

Robertus Brufius ontweldight Eduardum het Koningrijck / ende [1 306); +72 
beveſtight hem felven Daer inne: regeert 24. jaren, 

Davtd HI, een fone Roberti is hem ghevolght (nadat in Schotlant 133115298 
twee jacen interregnum getweeft hadde, ig De felbe ban Eduardo Ko⸗ 
{ning van Engelant na Vranckrijck ghedzeben ; doch is bande In⸗ 

woonderen wederom ontboden/ ende heeft in als-geregeert 3 o.jaren- 
Robertus II, Stuart, regheert 19, jaren / was eendapper Krijghſ⸗1370 5537 

man. 
Robertus UI, is hem gebolght / ende heeft geheerſt 10.jaren. 1390/5357 

Dier is wederom een interregnum in Dehotlandt getweeft Ben tijt [1 406); 373 
[ban 18. jacen/ omdat Des ghemelten Roberti fone in Engelant ghe⸗ 
—— was / ende Wiert gheregheert ban Roberto ende Mordaco 
zijn (one. 

TacobusT, die ín Engelande dus lange gevangen gheweeſt hadde, |1424[s 391 
ende nu los gheraeckt zijnde / wort koning in zijns Daders Rober- 
u, plaetſe / ende regeert 1 3. jaren. 

Iacobus IT; vegeett 24.jaren. — 1436/5403 
Tacobus TIL, wort Roning / ende regeeert 28. jaren. 146005427 
Täcobus TV, zijn fone cegeert 25. jaren. 1488/5455 
Tacobus V, regeert 29:faren. In Falcklandt balling zijnde) is De |! 513 [5480 

Jhoeders bedrogen hebbende/ hepmelijck ontcomen. 
Maria, Die getcout had Francifcum Woning ban Vranckrijck) {g |! 542|ss09 

na zijn doot in Schotlant gekeert, ende getrouwt Henricum Stuarts, 
| haer Wabers fufters fone/ heeft malles gevegiertz4.jaren. 

Tacobus VI, ig na zijns Daders doot (hoewel noch jong zijnde)aen | 1567; 535 
de Croone ban Schotlant ghecomen: ende is naderhant (Doo het oz 

bverlijden Elifaberhz, Koninginne Ban Engelant) mede Koning ban 
Engelandt gheworden / ende is noch tegenwoozdigh regerende, 

101 

VER- 
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— BesAeakels 

YRLANDT. 
Kort Inhoudt: 

gen Rlandt Geeft in ouden tijden andere namen gehadt ; zijn beſcherij⸗ 
binghe / ende gelegenthept nevens Prolomeum ; zijn lenqde ende 
becedde. 2. Beplinge deſes EplantsinbyE voornaemſte Lant⸗ 

ſchappen: ende hoe veel Gracfſchappen in elck Landtſchap (p. 3. Sijne 
foete ende gematighde Locht; ende welcke ſieckten De Yrlanders onderwor⸗ 
penzijn. + Partteularitepten deſes Eplandts in De booet-teclinghe Det 
bierboetighe Dieven; Ditlchen/ ende Vogbelen. 5. Gier-(waluwen doot 
zijnde) verrotten niet. 5.®e Yrlanders pleghen eertijdeg mentchen-blees 
te eten / als de Antropophagen, etende de Daode lichamen haerder vrienden. 
>. Waerdighent / ende groote couragie Der Yrlanderen ; met welcke namen 
fp gewoonlijcken hare kinderen doopen / als oock hare onderwijfing ende 
opvoeding der ſelbe · s Dieverne enig onder den Yrlanderen geen ſchande / 
maer pꝛijñijck. 9. Der Yren Houwelijcken worden beveſtight door woor⸗ 
‘Den vant toecomende / ende niet vant teghenwoordighe · 10. Haer ghe⸗ 
“woonlijck ghebedt tot de Manc. 11. Galvez ende Waterford twee vermaer⸗ 
‘pe koop ſteden 15. Ber Yren Krijghs · volck in die loorten verdeplt / een 
Moelel (ofte ruyſch· pijp voor een Trompet beſigende· 14, Welcke ſterck⸗ 
ten van de Koninginne Eliſabeth aldaer ghemaeckt zijn. 15. Op welcken 
tijt dat Yrlandt onder De macht der Engelſche geromen is. 16. Doe de wil⸗ 
De Yren door hare Gouverneurs ende Wechteven gevegtert worden. 17.02 
ben ende Officieren Lan Yrlande. 13. Fn welcken tijde het Chalten geloof 
in Yrlandt gengenemen ts. 19. Oproer Des Graben ban Tiroen, in Yrlandt, 
zo. Aerds-Bifdommen ende Bildommen in Yrlandt. 

Rand: (t welcke De oude ghe⸗ 
Va noemt hebben Hibernien, ſom⸗ 
LED mige oock Ivernien, ende Tuver- 
NeR ne, oock lerne, Iris, Ogygie, en⸗ 

P. de Doo, de Yren ſelve * is 
WAAS ghelegen tuſſchen den Circulum 
Aréticum , ende Tropicum Cancrum, doch 
Wat naer DE Circulum Aréticum;ef begrijpt 
ín de bzeedde bjftalf graden ten Zupdé; het 
Zuptlijckfte deel heeft gent langeré dach als 
ban 16,dyie vierndel uren / eñ aen het upterfie 
ban de Noort· zijde bytans 18.uren. Ten aen: 
fiennu Des aerden cloots / is dit Eplandt/ / 
Door Prolomeum, cleyn-Brittannien ghe⸗ 
noemt/ ghefielt tuffchen Groot-Brittannien 
ende Spangien,ende heeft ten Doften Enghe- 
landt, ghefchepden doo: een boofe Zee/ een 
dagh-feplens ontrent Wit; ten Weten de 
Oceanifche Zee; ten Roode Yflandt, twelcs 
he nraereen dagh Varens Van daer gelegen 
ig; ende ten Zupden Spangien, due daghen 

feplens daer af leggende. Dit Eplandt ſight 
bant Zupden na’t Poopden in een Ovael⸗ 

het Weften 23. Duptfche mülen; doch ſom⸗ 
mige rekenẽ het nach anders. Doch Camb- 
denus, een geloof weerdich Schzijber/ leert 
ong zijue legde te zijn 4oo.dDupfent fchzeden/ 
ende zijne bzeedde zoo. duyſent ſchreden. 
du is dit Eplandt verdeplt in Lijf princi⸗ 

pale Lantfchappen ; halide, Momonien 
ten Zupdeu , Lagenien ten ooften ; Connac- 
tien ten Weſten; Vltonien ten oorden ; en 
de Medien bp naiut midden gelegen zijnde. 
In Momonien zijn de Graefſchappen Kerri, 
Defmond, Kork, Waterford, Limitich, ende 
Tiperary. Fu Lagenien zijn Kilkennien, Ca- 
terlough,-Queens, County, Kings County, 

naétien zijn Zwomund, Galloway „Maio, Slee 
o, Letrin, ende Rofcoman. In Vleonien zijn 
outh, Cauon, Fermamagh, Monagan, Ar- 

magh, Doun, Antrim, Colram , Zir-Oen, 
Zir-Connellou, Donegal. An Medien zijn 

be Graeffchappen ban Eaft, Meaft , Weft- 
Meath, ende Lonfort. 

fchappen ín 

Kildares, Weif hford, ende Dublin, GyyCon- UMD 

“Weede ens form / is wel de helft cleynder dan Enghe- 
Belengde lant. Sommige rekenen zijn lengde Lan het 
Defes Epe Noorden tot het Zupden zo. Duptíche 
Jands. mln; ende zón breedde Van ben often na 

Geftalteniffe des Landts. 

Dit Eplandt heeft een foete Locht ende 
gematight/ al hoewel 't gene in kin: E 

macht 

EIL 



78 j Verhael 
fmackt voort miet rijpen wort. De hitte is  luwen ——— gelijck die in Hollandt) Eygẽſchap 
aldaer niet te groot/ ſos enis oock de coude de welcke deſe epgbenfchap hebben; name: bande Giers 
miet. Giftigh gediert en viutmen aldaer niet; 
ende worter pets ghebrocht / fo en blijft het 
daer doch niet. Maer de vochtigheydt des 
Lochts ende Aertrücks is aldaer ſeer groot; 
futer dat de inWaonderen aldaer met Catarz 
nen/ als oock de Dreeemdelinghen/ dapper 
geguelt zjn: als mede banden bupek-loop, 
Det Lant ie berghaehtigh/ moraſſigh / ende 
Yol boffen/ oor Van den Winden feer gequelt, 
bol Dis-poelen/ oock op het hooghſte der 
Bergen, Daer zijn veel goede Havenen / enz 
de eenige vlacke belden/ Die om hare groen” 
hept feer vermakelijcken zijn: nochtans (ten 
aenfien der Boſſen) feer wepnigh plaets bez 
gene, Doch is het geheele Yrlant vrucht⸗ 
aer/ behalen Vltonien, ’t welcke in ſom⸗ 

mige plaetſen goet/ ende in ſommige mager 
is: Connactie, minder beploeght dan de anz 
dere Kantfchappen) is bol Boſſen / Maraf⸗ 
fen ende gheberghte. Elders zijn alde Ber⸗ 
enmet Dee bedeckt / ende derhalven is het 

averblaepende in Boter / Kaes ende JPelck, 
Maer is mer dit ghebreck ghequelt/ dat het 
maer koet koren Voort eit beengt/ oock (eer 
Ee ende De Wijngaerden zijn aldaer meer 
Lpt fraepiabepbt/ als upt nut. Want als de 
Son in Virgo treet/ fooheeft dit Lant feer 
ronde inden, ende de na middigh Hitte ín de 
Oerffteuis aldaer met crachtigh ghenoegh 
on de Druvben te doen rijpen. Dit Eplant 
geeft goede Paerden / om laft te dragen / en: 
de evenwel op eentel gaen. Geen ſchadelijc⸗ 
he Dierenen brengt het boort/beljalben den 
el eude Vos: alle de andere ghemeene 
Beeſten zijn daer Veel clepnder/ als elders/ 
vbehalven de jaght-honden. Voorder / zjnder 
in de Boſſen veel Beeſten; oock zijn de Her⸗ 
ten aldaer (a bet/ dat fp de Vonden niet Heel 
Wercks int najagetr) geben en connen, Daer 
zijn beel wilde DPercheng ende Hafen; maer 
Daer zijn geen. Gepteu/ Daſſen / nochte Es 
helen; als oack geen Mollen: maer hier 
teghen vintmen aldaer bele Batten. Oock 
zyn alhier menighte Valcken / Sperrewers/ 
Arenden / ende Kranen/ ende int Noorden bez 
le Swanen/ doch int gantſche Eplandt zĳn 
Wwepnigh Opevaers/ de welcke daer ſwart 
zijn, oocken zijnder geen Deldt-hoenderen/ 
Faifanten/ Erteren/ noch Nachtegalen. 
Maer daer is overvloedigh Vis / foo upt de 
Zee) als verſſche wateren; Gier is mede een 
ſoorte ban Viſſchen / diemen in gheen andere 
Wanden vint, Dit Eplandt heeft oock Ho⸗ 
nigh-bpen (tegen’t gevoelen bai ſommige) 
info grooten overbloedt/ Datmen die felbe 
niet âlleenen bint in de Korben / maer oock - 
in de holle Bomen ende Dpeloncken. Het 
heeft oockeenighe Dolpberachtige fwarte 
aerde/ ’t welcke fp (gelijck in Nederlandt) 
tot Turf berepden connen / om bperte ſto⸗ 

… Kensbermits het weynigh kloof-hout heeft. 
De Yrlandtfche-Zee geeft border eenighe 
fwartachtige clepne paerlen / ende ſwem⸗ 
amen met fwermen/ berwachtende haer 

Ì p zi Zwaluwen lick / dat Wanneer de felve doot zijn/ fo gees 
Worden die in een drooghe plaetfe bewaert/ 
ende berratten nopt; ende tuffthen de clee⸗ 

„deren ghelept zijnde/ bewaren de felbe Loar 
de JPotten: indien men die oock in een droo⸗ 
ge plaetfe ophaugt / doot zijnde)fo fullen die 
noch jaerlijer hare plupmen Veranderen. 
Det Meyr Eaugh geeft overvloedighen 
Salm, fo goet als ergens ter werelt, 

Zeden der oude Yren. 

Strabo gerhaelt/ dat de oude Yren Geel 
Wilder waren/ dan de inwoonderen Lan 
Engelandt, hun felvenmet Menſchen vlees 
boedende ; ende daer bp groote vzaten Waz 
ten. Zp hielden het voor een eerlijcke daet / 
harer vrienden / WDaderen/ ende Moederen 
Lichamen op te ſnappen; ende niet alleen 
met alie vrouwen te lapen/ maer oock met 
bare Moedereneude fuftere. Melus ſchrüft / 
Dat fp boerachtigh Lan feden Waren / aller: 
deughden oubewüuſt / ende Lan alle Godſ⸗ 
vrucht ontbloot. Solinus ſeght mede / dat 
Wanneer fp verwinnigh waren / fp voor een 
maniere hadden / hurt aengefichten met het 
bloet der berflaghenen te beſtrücken / na dat 
fp de felbe begraven hadden:Dat oock recht 
einde onretht bp haer onberfchillende dine 
gen gheacht waren. Wanneer een Vrouwe 

zjn eerfte voedtſel in ben mont met het punt 

VI; 

Bꝛeemde 

gelegen was ban een fone/ gaf fp den ſelven gd om 

van des Daders fweert/Wenfchende daer bp bet eerfie 

(ghelijck meer andere/ Lolckerendoen) dat 
bet nerghens anders/ alg inden krgh ſter⸗ 
benen machte. De gene/ die hun onder haer 
opproncken wilden / ſtelden op de ghebeften 
haerder fweerden eenighe tanden Ban groo⸗ 
te Diffchen/ de welche aen hare kuften beet 
gebonden Worden / ende zijn Wit ghelijck pe 
voir / ende hare voornaemſte glorie beftondt 
in wapenen. Ditis wel het meefte ’t gene 
upt oudere Schriveren bpghebracht can 
worden / nopende hare feden/ die voor bele 
ants onbekent waren/ Gan ——— de rou⸗ 

heyt ende wiltheyt deſes Dolcr; bp de welc⸗ 
Ke niemant eenen vryen toeganck bertrijgen 
macht: oock mede/ omt Dat Dit Eplandt fo 
Wepnigh dings heeft / daermen na foude 
tonnen Gerlanghen/ datmen een groote cuz 
rieuſheyt mofte hebben) die beluft Ware om 
t geficht daer af te ghenieten; als oockeen 
groote boorfichtighept/ om bequamelijck 
onder defe Wilde te konnen Wonen ende Hanz 
delen/ ende voltomen kenniffe ban hare mas 
meren nemen. Boch fegge ick dit / ten aen⸗ 
ſien harer ouder ſeden: maer indien ghy ym⸗ 
mers graegh zijt / om te fien die van den 
middelbaren tijdt/ cont de felbe Linden bp 
Gyraldum, upt den welcken bele andere 
ahenut hebben’t gene daer af ghefeaht can 

orden. 

Zeden det huydens-daeghfche 

boedfel te 
gheben, 

Seltfame Gooft/ ghelijck de Byen. Gyraldus ſchrüft / Yren. 
Vogelen cos Dat banfekere Bomen/ op Zee drijvende, 
men UPL gomme bloept/ be welcke naderhandt ſtijf De Yren zijn in't algemepnftertk/ Baer: Vij,- — Wort / waer af eenige Dierkens qroepen/die | digh / ende ban grooter couragie/haer ſelven 

lichtelijk in (ware gevaerljckheyden bege⸗ 
bende/ verdragen gewilligh honger/ coude/ 
doꝛrſt / ende allerlep ongemacken/ zijn tot da 
liefde feer genepcht/ beleeft tegen DE bꝛeem⸗ 
belingen;volftandigh in bzientfchap; ín haet 
onverfoenidek ; licht ban geloove — 

rig 

beginnende te levem oock allenaffiens vleu⸗ 
gelen krüghen / ende wegh vlieghen / ofte op 
Zee ſwemmen ſeght oack/ fanmighe half 
palen defer Voghelen felbe ghefien te 
ebben. 

V. Men bint in dit Eplandt oock Gier · ſwa⸗ 



van Yrlandt. 
righ na eere; ende die niet lijden en maoghen 
daten haer ghewelt aendoet/ noch met 
Wooden noch met Wercken; tenlaetften in 
hare paffen ſeer heftigh; ſulcx dat de quade 
miet quader/ noch de goede niet beter fouden 
connen ziju. Dare kinderen ghedaapt zijnde) 
gheven ſy die Bepdenfche namen; tot den 
naem altjts pet van het gheval bpvoeghenz 
de/ ofte bande verwe / alg root / wit / ſwart / 
of vaueenge ſieckte / of pet diergelijcx: ſeifs 
oock verſmadelijcke namen / als ſchorft / of 
hobaerdigh ende diergelücke: ende alhoewel 
fp noode ẽeenighe berfmaethept lijden/ noche 
tang de voornaemfte/ die de letter O int bez 
gin harer namen hebben / en verachten die 
ztelenniet die hun fchijnen te vertooruen. 
Onder haer enig niet toegelaté Der: Baders 
naem ofte pemants bant gheſin eenen ande⸗ 
ren te geben / overmits fp meenen dat fuler 
(fo langhe fpuochj int leben zu) hare doot 
Verbzoeghen ſoude. Maer als den Dader 
doot is / ſo neemt de fone zijnen name / teu 
epude die niet eit Verliefe/ ende fa perrant ha⸗ 
ter voorſaten den felben name gehadt heeft, 
fa wat banden ghenen (die hem Loert) pet 
groots verwacht. Dit ghevoelen is door de 
Poëten bphaer vermeerdert / die de daden 
defer Oude in geſchrift geftelt hebben; me 
nighte — daer bp voegende / ende 
vele middelen hier daar ſoeckende Want de 
wieu-ghetvaude/ Ende de Kraembzouwen/ 
fouden Gun oneerlijck achten te zijn / indien 
fp defe plupuytrijckeren hare befte cleederen 
niettoe en wierpen. De Drouwen conten 
bp hare Mannenũ ſes Dagen na de kiuderba⸗ 
ring. Za fen, e Joffrou een kint ghe⸗ 
vaert heeft / ſullen haer terſtont bele Vou⸗ 
Wen tomen beſoecken om de gunſte (ran 
Bit kint te mogen opvoeden) bp haer te ver⸗ 
eriügen /t welche (p boven de hare oock ach⸗ 
ten, Ende al hoe wel dit bolck Lan natue⸗ 
rei tat de bleeg-luft ſeer geneyght ziju / ende 
Dat fp’t voor ſchande reeckenen haer eyghen 
Kinderen te laten ſuypghen / nochtans ſal den 
Man hem —— van de VPzoum ont⸗ 
houden om des kints Wille/’t Welck fp aen⸗ 
gebeert hebben om opte boeden. Indien fp 
BhdertuffchenfWauger worden / ſtellen fp op 
Dat epghen koften cen andere Voetſter in 
haer plaetfe. Doo het kiudt fleck wort / de 
Voeſter fal het met oude piſſe wrijven; ende 
vooꝛ eenigh ongeluck dat huu foude magen 
obertomeũ / hangen fp’tuiet alleen’t begin 
deg Evangelijlohannis om den hals / maer 
gockeen comme fpijcker-upt des Paerdts 
voot HED DIEE toe Dragen de Voedtſters 
ende kinderen oock een gordel om het lijf / 
tan Vrouwen-hap: geblochten, Dock geben 
de Drouwen hare Minnaren / Bzeaceletten 
ban haer epgen hap? ghemaeckt. Alle die gez 
ne/ die meteen ſoch opghevoet zijn / lieben 
ſich oanderlinghe ſeer heftiah/ ja ſomwijlen 
meer hare faogh-broedeven beminnende/ 
dan die van eene Moeder gheboren zijn, De 
Einderen Lan hare Dader ofte Moeder bez 
heven Wordende) laapen na hare Voetſter⸗ 
Vaderen; de welcke haer ſomwijlen boven 
haerepgen kinderen beminnen, Ende indien 
ernighe defer kinderen fieck worden / ende de 
WVoefter’tfelbe verneemt / fal in grooter 
Baert daer heven loopen/ hoe Herre ’tfelbe 
aock foude mogen zú1. Beminnen de lediah- 
hent dapper/ ende achten hun rije genoegh/ 
fa fp fonder wercken leben connen. Zijn 
gheneyght tot de Muſijck ende 't Lijterfpel. 
So pemant Monick Wort / de ſelve lept een 

79 
geftreng leven/ fo met waken / bidden/ als Geſtreng 
met veel te vaſten / ſulcx datmen ſich niet enleben Der 
behoeft te veranderen tu’t gene ſommige Ye Monic- 
ban bare opde Momnicken ghefchreben Gebs 
ben. De Wrouwen ende Dochteren felbe/ die 
Booms Cathalijck zijn/ vaften alle Woonf 
dagen eude faterdagen des gantfchen Haers. 
Maer die hun tot quaet doen begeven / zijn 
heel llimmer / alg men wel ghelooven ſoude. 
Daer ſwarte cleederé Verwen fp met fchorf: 
fen ban boomen/ die de Engbelfche Alders 
noemen, Met de tacken / ſchorſſen ende blas 
deren Bande Popelier / verwen (p hare hem⸗ 
den geel, de welcke doch ſeer Wepnigh meer 
in — zijn: Wanneer fp die berwen/ en 
kaken fp die niet langhe/ maer leggenfe eenís 
abe daghen in oude Mannen pis/ ten epnde 
Bat de verwe wat hooger Worden ſoude. 
De diefte en maeckt haer niet oneerlijtk / 

Want defelve onder haer met een feer groote 
wreedtheyt ghebzupckt wordt. Segghen 
vorder / dat fp hier inne ren de manteren 
Barter voorſaten / ende dat het hun groote 
fchande foude zijn Lan den arbeydt harer 
handen te leben. Wanneer fp op bupt laos 
pen / fien fp den eerften (Die haer teghen 

ken, 

VIII 

Yren ſeer 
komt) iude handt; ende foo haren aenſagh genencht ig 
na wenfch gheluckt/foecken fp te —— tobezpe, 
dien felven Menſche hun daghelijcr te ghe⸗ 
moet komt, Wouden ’t oock voor een tepcz 
ken ban flaeu-hertighepbt/ des nachts te 
flapen/eude nieterghens(wel berre) op roof 
te loopen; jae en ontfien oock de Kercken 
ende Klooſteren niet te berooven de Men⸗ 
ſchen (daer in bindende) doodt te llaen /ende 
die Daer na in brandt te freken. 
Open trouwen niet vele / dan inde Stes 

den / eñ dat niet Door woorden ban Het tegen: 
Woordighe/ maer Gan het toekomende ; ber: 
halven fchepden fp lichtelticken ban mal» 
anderen; fulcr dat de Pan een andere 
brouw/ende De PA2ouw een ander Man gaet 
foechen : derhalven gebeurt het/Datmen het 
Douwelijck niet en kan Weten boo: datfe 
komen te fierben, Dier upt fprupten de 
twiſtinghen om de erben; roovingen; moor⸗ 
den; ende doodelicke hatingen. De verla⸗ 
ten Drouwen beraden ſich met Toovereſſen / 
die fp beguaem achten / om de nieuw-genos 
mene vrouren onbzuchtbaer te maken/ofte 
om den man ſware fieckten aen ce jaghen. 
De brouwen foo wel als de mannen achter 
baer hoofdt-hap: grootelijcx / indien Het 
blanck ende lang ig ;’t welck fp krollen ende 
foa hangen laten. Dewilde Yren (want fp 
zijn / ghelijck oock de Schotten , ín tweeder⸗ 
hande berdeplt) ballen op hare kuyen boor 
de Nieuwe Mane / de ſelbe aenfpzekende, 
ſeggen fp aldus: Laet ons oock foo gefondt, 
als ghy ons vindt. Sp bidden Godt Laoz 
de Walben/meenende / dat fp hier door niet 
en fullen ban haer befchadfght worden. 
Een Bouwe / die opdeneerften dagh Men 
om Gupz komt / Wordt voor een Toovereffe 
ghehouden ; gheven ’t felbe oock niemanden 
dan den ſiecken / ende dat noch met vervloec⸗ 
Gingen, gheldovende daer by / dat fp He hols 
ghende Dommer alle hare kaes ontftelen ſal. 
Iepen oack/ dateen boom / op den eerften 
Mepdagh Loor hare deuren aheftelt maken 
kan / bat Haer bee oberbloedighe Meſch 
Gaordt-beengt. Det en is oock niet geoor⸗ 
looft een Paert oft ander Dier te prijfen/foans 
der terftont daer op te feaghen/Godt beware 
het : ofte fonder daer teghen te fpuwen 2’ 
Want indien binnen drie dagen daer nae het 

Paerdt 

IX 2 

2 
Yren hinde 
Be Nieuwe 
Mane aen. 

% 



SET: War harenoodtdzuft belangt/ fp leven | Derde foorte worden Karni genoemt / deſe gez 
gheerne met Erupden/Wortelen/kamperno: brupcken pijlenendeeen kortelas/ ende en 
billien; ende nret boter onder haver-meel | laten bun met voorftaen pemanden gedoodt 
gemengt; lijden hun oock gheerne met | te hebben / ſoo fp hem het hooft met afen 
melck / vleefch-fop / ende Lleefch/ oock wel | Eappen. An de Derde plaets ftellen fp de 
fander brooöt : aengefien (phaerkozenbee[- | loopers/Daltins genoemt / deſe zyn vaerdigh 
tújdte boor de Paerden bewareir/ Waer boor | OM het JPaerde-bolck in alles —— te 
jp een groote forgedzaghen. Wameerden | Zyn. Wanneer fp nu tot den ftrijdt komen/ 
anger haer overvalt/ Heeten fp het bleefch | toepen fp gelijcker-handt Pharo Pharo; oock 

al rauw op /ende om't ſe be inde maghete | UPtDE Drever fchepdende / roepen fp mal 
doen verteeren / drintken fpgraoteteughen | kanderen aen / fulcr dat het ghefwijgh booz 
Brande-Wijn. Pemen oock geftremt bloedt | guade Voog-Wijckinge gerekent wort. Sp 
bai Koeven/ende leggen’t felbe op de boter/ | Bebrupcken alrefamenin plaetfe ban Crom, 

ende eten het op. Gaen altúdt met den | Petten/ Poefel-pijpen, De Bren zin ſeer yren altüdt 
blooten hoofde/ behalven als fp'tmetifer | Peelin’t getal/ende moedigh ; ſultx Datmen tweedzachz 
bechten/omtenfirĳjdete gaen. Ditzjndan | DIE Poor onwinbaer achten ſoude / indien fptig onder 
de Zeden ber Wilde zen: bande welcke | Alle eendrachtigh ghefint Waren: maer malkande- 
men heel meer foude kormenfegghen ;maer | MeEfT-tijdts det te gbedeplt zijnde, ken. 
Dreefe den Hefer verdrietigh te Vallen/ofte | Hebben aldus den Koningen ban Engelandt 
múnepghen voor nemen 't welcke niet ban | EE! beguamen ingang gegeven, Die daer 
Kost berhaelen epfcht) tegente zĳn. teghenwoozdigh over heerfcht/ onderhoudt Riickd — aldaer ontrent tien Sterckten / wel verſien 

ANIJCKdEM MEN Van vXr-landt. Van Doet-Volck ende Bupterp/tot het getal 
XII Alle ’t gene de Yren rjck maken kan/igde | Van rzooo, toe. Het welcke daor de Konin: 

aenkkomft der Waop-lieden/ die aldaer van | ginune Elifaberh begonnen is / tfedert den alle kanten komen ; ende den handeldeg Ep: | laetften aenftagh des Paus Gregorij op bit 
landte /”t welcke niet veel andergenheeft/ | Eplandt. à 3 
alg wolle / om ín andere Landen te verdep⸗ De Cerdts-biffchoppeljcke Stadt/die XIV. 
lenende Vervoeren, Onder andere Dteden | Almach ghenoemt Wordt / is fterck; ende 
is Galvey de — be koop-lie- | Daer ontreut ten Ooſtenis de Stadt Tridar 
den konien / welcke tol vijche Fnwoonderen gelegen / de welcke/naeft Almach, de fterckz 
is die op alle plaetfen koop-handeldzijven, | fie Fortres des Landts is. Bier na bolght 
Vaeh Warerfordr en Wijekt hem niet inghe- | Dublin,der Koninghen Bof/ oock een goede 
tal Van koop-lupden/ die hare neeringfaa | Dterchte/ ende ig de Haven om ban daer na wel te doen weten/ als im eenigh Handt- | Enghelandt te varen / arriverende te Cofter, 
hap banEuropa. De meefte-paert ban | bP-na recht teghen over Dublin : Hen de rlandt is beguaem ghenoegh om zijn Gn- | Joordt-zijde is maer een Sterckte ghe, - 
Weoonderen te onderhouden / ende Han | Haemt Wocuergues : doeh aen de züde die na Forten der 
naodt-dzuft te berforghen: doch en zijnde | Enghelandt fiet/ zijnder feben/die goede Wa: Engelfcpen 
rückdommien aldaer foo groot niet / alg in | Peren hebben; namelijtk / Dublin, Aglan, ín Yrlandr, 

Yrland heeft gele andere Wanden, Veur alder-nutfte, | Pofcie, Limbrach, Waterford,Ros,Lorch ens 9 Baer ine 
oepnigp in ende bp-na eeniqhe Wijtkdonmen sijn de | de Chruzal , 'tWeltk ten sZupden light. gouden. omnſt. Feoepen / de welche aldaer geen melekenge- | Doch is de paffagie ban dit canael feer perte 

ven(gelick men gelooft)of moeten haer karf | tuleus/ overmidts de Rivieren die daer ban 
lebendigh aen hare zúde fien /oftetveldef- | Alle Kanten tegen maltkanderen in-Bloepen: 
ſelfs met ſtroy op-ghebult/ tenepndehetde | fulcks dat fpeen mengel-moes ban beel onz 
felbe ghelfehepde hebbe: aengefienfpindit | Der-een-loopende Wateren maken/ende den 
bel alg de reütk haers Bupeks bekennen. | Daer over-barenden groote forgen aenjagen. 
Ende indien de koe fonder melck ie /doenfp | Tenbellupte; de Koning ban Engelandten 
haer beſte dat (peen ander kalf bemiudt;op | Pehoeftntet te vreeſen / dat eenige uptheemz 
Dat fp weder melck ghevenfoude, Watde | fche Princen hun van Yrlandt Meeſter mas 

e profijten belangt/die den Koning banEnge- | Eenfullen / foo om de beguame gheleghent- 
landt daer af heeft / die zyn feer kleym ofte heydt boor hem / als om de Forten / die hp 
gheene : overmidts de groote Garnifoenen/ | Aldaer heeft / ende 't Volck dat hn daer in 
die hy aldaer onderhondt / ende foudennoch | Onderhoudt ; oock omt Dat bele der Ane 
minder wefen/indien hp gheen talenftreeck | Woonderen tzijn⸗waerts feer geneyght sijn. 
ban de qheene / die leben ende bekent willen | DOO dat de kans hem niet lichrelijcken kan 
zijn Loor Roomſche Catholücken / fander | teafloope/dan door ef veranderinge ber gez 
nochtans / dat hun toegelatents/ eenige oef: | Moeden/ ende algemepne revolte des gehee⸗ 
feuing van Beligie te gebeupeken, len Eplandts / 't welck uvter-maten (waer 

s jk is / unt oorſaecke der Garniſoenen / diet fel- 
terckten van Vrlandt. be inden toom houden. 

Baer Krüghs-volck beftaet ín Woet- > XIII. — ſt Regie 
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Paerdt eenigh quaet ober-komt/ foo ſoet⸗ 
en fp den ghenen/ die het Paerdt ghepzefen 

Beeft/ op dat fp het felve een Pater-nofter 
ind’ oozenlefen/of een Ave Maria. Soo per 
mandt fleck wordt / die en ſpreecktmen niet 
aen ban Teftament / ofte ſaligheydt zijnder 
fielen te verſorghen: maer alleenlijck/Dat hp 
zijn befte doe om ghefondt te worden: ende 
epfcht pemandt het Sacrament / dien reke⸗ 
neu fp voor verdoemt. Ober de doode 
maken fp ſulcken gebaer/ datmen foude ſeg⸗ 
gen/dat de Wereldt bergaect. 

volek ende Bunterpe. De Aupteren heb⸗ 

Verhael 
vben de Paerden foona haer luft gewent / dat 
ſy(oock ghewapent zynde) op de ſelve oock 
ghemackeljcken ſpringen konnen ; ende dit 
komt foo Wel Door de aerdighepdt des 
Paerdts / als des Äupters. Ap draghen 
fwaerwichtighe pilen bp Haer / die fp den 
vyanden (Vattende Die mt midden) door 
’tlĳf werpen konnen. Dp hebben Doet- 
volck / die fp Galloglaffen noemen / defe dra⸗ 
ge Bellebaerden, die Heel fcherper fnijven als 
een fcheer-mes / ende deſe zjn de gantfche. 
kracht der Yrlandefche wapenen. De an: 
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van Yrlandt. 

Regieringe van Yrlandt, 

Yrlandt heeft eertijdts veel klepne Ko⸗ 
ningſnens gehadt/dorlj is nu onder de macht 
der Enghelfche / in welckers handen 't felbe 
ghevallen is in ’tjaer 1175. doen Roderich, 
Komng Ban Connacien,fich Woning ban gez 
heel Yrlandt noemde, eude Willende fich ãb⸗ 
ſoluyt Meeſter daer afmaken / ftreed tegen 
de andere Koninghen / de welcke haer over- 
gaven aen Henricum II, Woning ban Enge- 
landt , ende tfedect hebben de Koringen van 
Engelandt hun altĳdt Beeren ban Yrlandt 
toeghenaemt/ tot op Henricum VIII, de 
welcke door de Staten ban Yrlandt Koning 
henaemt is / overmidts dat den naem Van 
eere/ eenige opzoerige Menſchen hatelijck 

Be macht Was. Den Koning Van Engelandt nu fendt 
ban den Daer een Dicerop in/die het felve regiert; dez 
Bicerop 
Yrlandt. 

XVI. 

in fe Díceropen Waren inden beginne Behou- 
deren van Yrlandt genoemt/ daer na Aichte⸗ 
ren / Lieutenanten/ende Gedeputeerde / door 
de Patenten die hun deſe Juriſdictien ende 
aenſienlickheyden gaven; de welcke ED 
Waer gantfeh Koningljck zĳn: Want fp 
moghen oologh boeren/ende bzede maken; | 
ordonneren ende difponeren Han alle Ampt: | 
lupden/ uptgenomeneenige weynighe; alle 
mifdaden bergeven / behalben Crimenlefe - 
Maieftatis ; tdderen Aaen/ende diergelijcke 
Dinghenmeer. Deſe Patent-bzieven wor⸗ 
den mt openbaer gelefen/Wanneer pemandt 
voor fodanigh pe ; ende hp 
den Canceliecr den ghewoonliĳcken eedt 
doende / gheeft men Gemeen Gappier in de 
handt; daer na ſteltmen hem ín eenen Dtoel/ 
in tegenWwoordighepdt ban des Rijcks Cans 
celier/ ende de Boornaemſte des ſelfs / welt⸗ 
Ke zijn de Baedte-heeren/ met den Herault/ 
ende Bout-befter / ende andere vermaer⸗ 
de Amptluyden. An den Gaedt zĳn tot 
Gaedts-heeren den Cancelier/ ende Threſo⸗ 
vier des iücks / de Graven / Biffchoppen/ 
ende De Bichteren / die Lan den fecreten 

. Baedt zijn: Ende volght de felve Ozdze ban 
Die ban Engelandt. 

Puis Yrlandt (ghelijck wp reede gefepdt 
Bebbeu ) na de feden haerder Anwoonderen/ 
fn twee partpen verdeylt: Want die de Wet? 
ten niet ghehoorſamen en willen / zijn ghe⸗ 
noemt Wilde-Irifch : doch die hun onder de 
Wetten gheben/zijn genoemt Englis-Irifch,- 
ende haer Laudtfchap Wordt genoemt The 
Englifch Pale. Deſe fpreken goet Engels, 
ende berftaen nochtans de Dfche Dpraeck 
mede / van wegen den dagelichfchen handel. 
De Wilde hebben Weeren / die onder de 
macht der Enghelfche niet en bupghen dan 
Doo? dwang. Defelve hebben vooe haren 
name een O/ of het woordeken Mac, alg/ 
O-Neall , ende Mac-Donel : ende defe heb⸗ 
ben eenbpfonder Recht-/ door kracht ban 
t welcke fp met een onbverdragelijche Heere 
fchapppe over hare Onderdanen gebieden/ 
Difponeeren ban de goeden harer Onderda⸗ 
uen na haer epgen Wille / ende dat door mid- 
del der GallogafTen ofte Karnes, ende Kuptes 
ren / die ſy onderhouden. Defe Veeren heb⸗ 
ben oock Gechteren / die fn Brehans noemen/ 
gegen der Gotthen hare Bellaginen hadden. 

efe Brehans zijn feer onwetende nochtans 
ſpreken fp Becht op fekere dagen Loor hare 
gebupen/ fittende op eenen hoogen Bergh. 
De ghedaeghbde/die ontkermen konnen/ ont: 
Bomen lichtelijck ; ende ſoo fp op openbare 
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dieberp betrapt worden / ſoo oordelen fp 
maer Weder-gevinghe der goeden/ofte fame 
Wijlen een klepne boete. Het Hecht Lan 
fucceffie in defen/ Wozdt bp hun-lieden wepz 
nigh gheacht/ maer na pemandtg doodt / 
wordt de ſtoutſte ofte ſterckſte in de plaetfe 
geftelt/ zijnde alleentijck ban goeden Huyſe; 
de welcke door oproer des Goltkis ſomwij⸗ 
fen de kinderen ende Vrienden deg over-les 
denen Verjaeght/ende Wordt alg dan na haer 
Wife op eenen hooghen Bergh ineen fleenen 
Dtoel geftelt. Ende gebeurt ſomwijlen in 
fulcken tijdt/ dat fp door een Wet/Thaniftry 
— /een Na⸗volgher kiefen / die dan 
hanift ghenaemt wordt / moghelijck ban 

het Woozdeken Thane, ban Danemarck, 
t welck edel te ſeggen is. Wat nude ander 
re Yren aengaet/ die volghen de reden meer⸗ 
der/ ende regeeren hun op de Engelfche ma⸗ 
nieren. 
De Staten ban Yrlandt Hebben meer 

macht, als alle dD'andere/ ende Lergaderen 
Door begheerte Van den Picerop/ al hoe wel 
ten tijde des Konings Eduardi II, geordon⸗ 
neert Wwas/daturen in Yrlandt alle jaer Vers 
gadering ban Statenhoudenfoude. Daer 
ijn bier Pergaderinghen daer men Becht 
peeeckt / gelijck in Engelandt ; ende bijf Dos 
ben / namelijck;de Gefterde kamer/de Kan: 
telerp/ de Koninglijcke Banch/ de Banck 
der — Decreten / ende des Konings 
Beken-kamer ofte Schat-kamer. Daer 
sn oock Bichteren ín de Kaden/ ende inelck 

raeffchap eenen Kichter / om den brede te 
behouden. Den Koning Heeft oock inde 
Wetten eenen Sergiant/ een Procureur gez 
nerael / ende eenen Dolliciteur. In de 
Wwijdt-ghelegenfte Landtſchappen zijn oock 
eenighe Gouverneurs / om aldaer Becht te 
ſpreſten / gelijck ín Connacien den voornaem- 
ften Commiffaris , ende den Prefident ín Mo- 
momien,die hare Raedts· heeren hebben/ gez 

- kofen onder den Adel / ende hare Gerhts-gez 
leerde. Yrlandt heeft de (elfde municipale 
Wetten Die Engeland: heeft ; ende de Wetter 
des Parlemente ban Engelandt Waren als 
daer in ghebzupck tot op Henricum VII: 
Want het tiende jaer zijns Rijcks wierden 
de felbe ín Yrlandt door macht der Statens 
beveſtight: Maer tfedert hebben fp hunne 
Statuten ban den Vote particulierlijck gee 
hadt. Behalven de Borgerlicke Magi⸗ 
firaten/ heeft Vrlandt noch eenen Wrijghs- 
Haedt / als den Maerſchalck / de welche 
macht heeft / om den moedt-wille-der Sol- 
daten te betomen, Deſen lart heeft lan= 
gen tijdt doop fucceffie ge weeft in handen der 
Baroenen Ban Morley in Engelandt,de welt⸗ 
ke dit ban den Koning loanne ontfanghen 
hadden. Den Maerſchalck Heeft zijnen 
Lieutenant / die fp Provooft-Maerfchalck 
noemer: ; fom wijlen iffer meer alg eenen / na 
epfch des tijdts / ende ghebzupeken al te ſa⸗ 
men fodanighe macht ende authozitept / alg 
hunlteden onder den grooten Segel van Yr- 
landt gegeben is. Siet daer m’t ruwe als 
le de Hoven ende Amptluyden ban Yrlandt, 
Waer ín men bp-na’t felve Gouvernement 
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fiet banEngelandt. Doch eer Wp hieraen Geen UWiſ⸗ 
een epnde ftellen / kan ick niet voorby gaen ſelaers ofte 
te fegahen/dat alhier gheen Wiffelaers ofte Lombaerde 
Lombaerden gedooght en Worden/ de welc: Wjiden in 
Re met haer onverdraeghlijck woeckeren de pj 9 
middelen des Landts upt-putten. En- 
de ſouden Loorwaer bele Landtfcheppen 
beter geftelt aankeek” Bloe —— 

an 
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ban haer ghedaen Wierden / gengheſien deſe 
menfchen zjn ghelijck de Milte / die door de 
vermindering ende fchade Lan andere /felber 
niet vergroot/ noch toeenneemt. Vranck- 
je fal noch langhen tüdt Lan defe wonde 
bloeden / die het door fodanighe lupden ont? 
fanghen heeft , ende Ware het eenmael ban 
dit gefpups ontlaft/ (oude Heel te geluckiger 
ende Wel-barender zijn, 

Den Gods-dienft van Yrlandt. 

Dit Eplandt heeft het Chriſten Geloove 
ontfangen in’tjaer ons Beeren 335. ten tijde 
dat Fincomarch ín Schotlandt regheerde/ 
t welcke gefchrede door een Prouwe onder 
den Pitten ‚ de welcke met de Koninginne 
kenniſſe gemaeckt hebbende/ inden jare 322, 
geer et Chriften Geloove predickte / ende 
ekeerde. De Koninginne bepzaette den 

Koning / hem Lertoanende’t gene haer ghe⸗ 
peedickt was / ende aldus fchickte den Ko⸗ 
ning het bolck on te laten doopen / ontrent 
den jare 335. De Koomfche Keligie is al- 
Daer gheweeft tot Den tijdt Henrici VIII, 
Konings ban Engelandt, de welcke zijn ghe⸗ 
Boelen ín ’t (luck ban de Beligie gheplandt 
hebbende / 'tfelbe door Elifabecham bebez 
ſtight ie; die den Grave ban Tiroen oock 
Daer upt Verdzeben heeft / hebbende de felbe 

Verhael van Vranckrijck: 
Grave onder andere redenen / oock de Geli- 
gie tot een oorſaeck ghenomen/die hp fochte 
te herftellen : doch zjn zhne faken ſoo qua⸗ 
lijcken gheluckt/ dat hptec vauwer noodt 
ontbluchtende/gheen ander uytkomſt gefien 
heeft/ alg hem te Gomen bp den Paus te bez 
geven / alwaer hp noch is. 
Sulcx dat de Catholycken aldaer hups 

dens daeghs geen oeffening huns Geloofs 
enmagen doen : Want (oo fp op ſultx bevon⸗ 
den worden/behalven de Schattingen die fp 
den Koning geven moeten jaerlijcr / om niet 
in zijne kerckente gaen / ende in ſtilte te lez 
ben ; wezden fp noch in een groote boete be, 
lagen / ende de Prieſteren worden in eeuwi⸗ 
ge gevangenis geftelt. Derhalven dat Yr- 
landt openbaerlĳĳck gheen anderen Gods 
dienſt eñ heeft/ alg de gene/ die Wp in't Ver⸗ 
Gael ban Engelandt befchzevenen hebben. 
Fn Yrlandet zijn bier Aerdts Biſdom⸗ 

mei / namelijck dat ban Dublin , ban Ar- 
maah, ban Caflil, ende Lan Toane, ende defe 
bier hebben 29. Suffraganen ofte Onder- 
biffchoppen. Hare authozitept Was in voor⸗ 
tĳĳden groot / doch nu heeft den Koning bie 
ebeel tot hem getrocken / ende —— 
oo wel macht ober 't Geeſtelijcke / als ober 
t Wereldtlijcke. Sulcx dat de Kooms- 
ghe ſinde aldaer niets met allen te ghebieden 
en hebben. 
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1. Ocdanighe Landen Gaulen eertijts onder Ptolomeum ende Cæ· 
ſarem begrepen heeft. z. Beſchrijvinghe van Vranckrijck, na Ben 

- tegenwoozdighen Rand ; zijn lengde / breedde / ende Landpalen. 
3. Getal 
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XX. 



Verhact van Vranckrijck, 83 
3 Getal dec Parlementen ban Dzanckrijck; ende welcke Aerdsbiſdommen 
ende Biſdommen onder elck behoozen. 4, Weede befchaijbinge der Landt⸗ 
fchappen ban Vranckrijck, ende eer{telick ban Picardien. 5. Van het Pre⸗ 
vooſtſchap / ende Graefſchap ban Parijs; gheleghenthept / ende trotſe bou: 
winge deſes Stadts. Midſgaders ban alle de Franſche / ende vervolghens 
van alle de andere Landſchappen ende Landẽ des Kijtx· 6. Getal der Enz 
landen / Hookden / Boſſen / ende voornaemſte Wivieren ban Vranckrijck. 
7. Beuchtbaerhepdt Der Franſche Provintien / eñ waer in elck Landſchap 
oberbloedichig. 8. Gebruyck Der oude Gaulen, in't dragẽ van lang hap; 
neerſtigh tot de welſprekentheydt / aenbaden Mercurium ende Deh Cgniaen- 
fchen Herculem ; Offerden Menſchen tot Haght-Offer. o. Druiden waren 
enderwijterg Der Gaulife Jeught / ende Bedienaren der Julticie. 10. De 
Gaulife waren ont{ten in den Krijgh van alle voſckeren / welcke wapenen ſy 
gebeupekten/ ende hare maniere om ten (rijde te trecken. 11 Kledinghen 
Dev oude Gauloifen ; haer leen ende forme Lan begrabingen. 12. Aerdt, 
ende (egen Der Parifiennen, ende Diet ban Chartres, alg oock Der voltkeren 
ban alle D'andere Provintien in Vranckrijck. 13. Zedenendeaerdt Dec 
Franfoifen, mit generael. 14. Beleefthepd deg Franfchen Adels, ende welcke 
hare oeffeningen zijn in tijd van beede. 15. Dan waer de rijckdommẽ ban 
Vranckrijck her · comen. 16, {oe Beel De incomt van Vranekrijck beliep ten — 
tijde Det Woningen Francifci 1, ende Henricill. 17. Woe veel De gewoon: 
lijcke Impoſt in een Jaer 1509. bedroechh. 18. Hoedanigh de Sterckten 
ban Vranckrijck ter Zee zijn. zo. Getal det Conpagnien Kunteren / Die 
tegenwoordigh in Vranckrijck onderhouden worden. 20. Hoedanigh het 
Fran(che Boersolck is / ende hoe vele Compaguten Der ſelper onderhouden 
Worden. 21. Be Franſche Artillerie al te Cammen op eene Form gebracht; ende 
welcke lengde een Kartouw heeft. zz, Optellinge der Fortreſſen eñ ſterck⸗ 
ſte plaetſen van Vranckrijck. 23. Vranckrijck gen-erbende/ ende niet ver⸗ 
kieſbaer; De Mannen worden tat de Croon toegelaten; ende niet de Wous 

wen, 24 Privilegten ende aenſienlickhedẽ Der Koningen gan Vranckrijck. 
25, Ende De hundenſdaeghſche maniere der Krooninge ende inwpinge der 
Komugen van Vrancrijck. 26, Begin ende inkellinge Der Princen (ofte Bas 
Beren) ban Vranckrijck, ende andere Amptlunden bande Ärone. 27. Ges 
tal dev Preſidenten / Bailliouwen ende Ding-bancken onder peder Parle: 
ment zijnde Getal der Diocefen (ofte Bildommen) Gai Vrancrijck,ende 
hoe beel Parochien een peder beguijpt. 29. Catalage der Koninghen van 
Vrancrijck; Den tijdt haerder zegteringe ende overlijden, 

sa Cn aem ban Gaulen is ban 
B grooter upt-bzepdinghe / inz 
) Dien men aldaer in vervat alle 

el sE 't gene eertijds alfoo genoemt 
5) B is geweeſt; aengheſien het alz 
—O ſoo met allen begrijpen en ſou⸗ 

de t Koningrijck ban Vranckrijck „ maer 
gock een goedt Deel bau Duydes-landt ende 
Tralien. Want de Oude verdeplden Gaulen 
ín Cifalpinen ende Tranfatpinen, (dat is / in 
het ghene ober gene zijde van het geberghte 
Alpes,ende over defe zijde gelegen 19) Bet gez 
ne over deſe zijde Vande Alpes lajh / Wordt 

noemt Lombardyen,ende aen geen zijde / is 
et Landt / dat beloten light tuſſchen den 

Aijn / Ozeanifche Zee / het Pyreneife ghe⸗ 
hete, de JP iddel-landt fche Zee /eude de 
Alpes: Daer Cefar-berdeplt Gauten in het 

ie, Celtife ende Aguitanife : ende Péolo- 
meus ftelt. ons Gaulen Loor in bier deelen 
gedeplt/ namelijck/ in het Aquitanife,Lyon- 
—— Et welcke ‘t felfde ie / dat Cefar het 
Celtife noemt ) Belgife, ende Narbonnoife, 
ende Van defe deelen is het Belgife voor den 
meeflen hoop Duydtfchlandt. 

Ae En 

Maer omt Vranckrijck te nemen ín den 
ftaet/ daer het tegenwoordigh in gebonden 
Waet/ vande Noort·⸗·:Ûjde / met het welcke 
bet na Nederduytfland: fiet/ wort hem gege⸗ 
beu een linie ghetrocken ban Kalis af tot 
Straetf burg toe/’t welck aen de ſlincker⸗ 
bant Artois, Henegouwenende Lutfenburg 
liggenlaet; aen. de rechterhant Picardyen 
ende Loreynen; ende nade zijde ban Erighe- 
lantde Oceaenfche Zee/ ande Ouden/ de 
Brittannifche genoemt. Ten Weften) de ſei⸗ 
be Oreaenfche Zee/ fo dat de ſcheytpale een 
groote golf in Aquitanien maeckt, Ten 
Zupden / aen welche. zijde het ſich na-Span- 
gien uptftrect/is het Gepaelt baarde Pirenei- 
iche Bergen ; ende waer het minſt gedwon⸗ 
gen ende bzeetft is / daer heeft het Waorstjn 
fchept-palen de Middel Iandtſche Zee. Epi- 
belijck ten Ooſten heeft het de Alpes; die her 
van Iralien affondeten; ghelijck oock’ den 
Bergh Tura het felbe ban de Switfers fchept/ 
endè den Lijn vende Duytfchen. Ende het 
gantfche Rijck / fomen den vechten ſtreeck 
neemt ban den Ooften tot den Weften/ van 
het Eplandt tan Heilfant af/ tegen ober de 

Fj laetſte 
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84 
laetſte Aivier Van Brittannien, tot den oever 
des Lijns toe/ heeft een lengde van wepnigh 
meer alg zoo. Franfche mnlen: of / mdren 
meu zijn lengde meten Wil (na anderer Lup: 
den gevoelen) trechende van Weſt- Noordt⸗ 
Wet na den Zupdt-ooftentoe/ vanhet Ep- 
landt Aldenay in Normandien af tot Nyce 
toe/ mien fal 330, mijlen vinden / ’t welcke 
bp na fa bele wegh is / als ban Parijs tot Ro- 
men, Zijn bꝛeedde nu/ vemende’t begin ban 
de Zupdtlijckſte deelen/ die na de Middel⸗ 
landtſche Zee liggen / tot de Stadt Calis toe/ 
is ontrent 220, mijlen; ende den ommegang 
tan geheel Vranckrijck, ig ontrent ban 1020, 
mijlen. Dit Koning-tijt is befloten tuſſchen 
de 13. ende 14, paralelltg/ datis / dat het in 
bzeedde bevat Lan het middelfte des vijfden 

Det AerdsBildom van Reims. 
Det Aerds-Bifdom ban Sens. 
Bet Aerds Biſdom ben Bourges. 
Det Jerds· Bildom van Tours. 
Det Aerds Biſdom van Lyons. 

Laon. 

Chalon ín Champagne. 
Soiffons. 
Boloigne. 
Amiens. 
Noyon. 
Senlis. 

Beauvais. 
Parijs. 

(Chartres. 

er 

De Biſdommen bart 

Verhael van Vranckrijck. 
climaets / alwaer den langften dagh ban 15. 
urenis ; tot het middelfte deg achtften cli⸗ 
maets/ Daer den langften dagh Lan fefthien 
ende een half ureis. H 
Om vooꝛder Vranckrijck ín alle zijn ghe⸗ 

deelten te berdeplen/ dunckt mp ghevoeghe⸗ 
Wijck te zijn 'tfelve te nemen bolghens de 
Parlementen / welcher Furifdictien't gant: 
ſche Lant onderworpen is, Bet dan 
‚principale Parlementen (ofte Boven van 

Fuftitte) welcke zin ; Parijs, Tholoufen, 
Rowanen, Bordeaux, Reines , Dijon, Gre- 
noblen,ende Aix, ende heeft noch twee mins 
der / namelijck het Parlement ban Neder- 
Navarren, 't welck ghehouden Wort te S.Pa- 
lais, eñ bat ban Merz. Bet Parlement vã Pa- 
rijs nu begrijpt defe volgende Biſdommen: 

fOrliens. 
Nevers. 

Auxerre. 
Meaux. 
Poitiers. 
Maillezay, 
Luffon. 
Angoulefme. 

‘= | Angers. 
Mans, 

Clermondt. 
‚_{S. Flour, 

Langres. 
Maſcon. 

De Bildommen van 

De vooꝛnaemſte Pꝛobincien nu / daer deſe ghenoemde Aerds Biſdomm 
Biſdommen in gelegen zijn’ zíjn Ifle de France, Beauſſe hoogh einde laegh / — 
Berri, Auvergne, Lyonnois, Forefts, Beaujolois, Poi&ou, Anjou, Angoumois, Maine, 
Brie, Picardien, Champagne, Touraine, Nivernois, Bourbonnois, Ma connois, ban al 
le welcke Lantſchappen wp hier naer een bpfonder berhael doen ſullen 

Det Parlement ban Tholoufen, heeft ender hem 
de Aerds-bildommen van 

— — — 
Narbonne, Auch, Tholouze. 

rd Daer Bildommen zijn: 
AD a, EED ARIE hid NEL hl * 
Niſmes, Vſez, Lodove. S. Pons van Tomieres 
Ale. Montpellier. Beſiers. Agde. 
Carcaffonne. Mende. Caftres. Alby. 
Le Puy. Rodez. Vabres, Cahors. 
Pamies, Mirepoix. S. Papoul. Montauban. 
La Vaur. Rieuz. Lombez. Cominges. 
Couferans. Tarbe. Laiêtoure. Viviers. 
De vooꝛnaemſte Pꝛovincien worden genoemt / Hoogh ende Neder-Languedoe, Bet 

welcke (eer groot is hoogh ende Neder-Vivarcz, Veley; Gevaudan, Albigcois, elden 
gue, Lauragois, Quercy,bet landt ban Foix, ende cen gedeelte ban Gafcognen. 

Det Parlament van Rowanen, Heeft onder hem 
t Aerds · Biſdom van Rowanen. ns 

Zijn 

IIs 
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Zijn Biſdommen zijn: 
Eareux. Bayeux. 
Coftance. Lifieux. 

Dit ig het Parlement ban Normandien, 

Auranches. 

Scéz. 

Det Parlament van Bordeaux, hêeft Ander hem 
t Aerds biſdom van Bordeaux. 

Zijn Biſdommen zijn ; 
Aqs. Baſas. Aire. 
Perigueus. Sarlat. 
Condom. Tulle. 

Be boopnaemite Probincten zijn / een ghedeelce ban Hoogh-ende Neder-Gafcone 
gen, Becaye, Xaintonge, Perigort, ende Limofin. * 

Bayonne. 
Saintes, Agen. 
Limoges. 

Det Parlement van Renes Heeft onder hem dees 
volgende Biſdommen: 

S8. Brieu. S. Malo. S. Paul van Leon. 
Nantes. Vannes. Triguier. 
Cornovaille. Dol. Renes. 

Dit is het Parlement ban Bretangien. 

Met Parlement van Dyon Heeft onder hem de 
Bilbommen van 

Autun, ende Chalon op De Some. 

Die fs het Parlement ban Borgongen s 

Det Parlement van Grenoble Heeft onder hem 
De Aerds-bilbommen van 
—n — — — — 

Ambrun, ende Vienne, 

Zijn Biſdommen zijn: 
Grenoble. S. Paul trois Chafteauxs Gab, 
Valence. Die. 

Deſe twee laetfte worden ban eenen Biſſchop ghegouberneert / ſonder Bat H'e 
des anderen Kechten ende Vephepden uſurpeert. begó ſi B'eene, 

Dit ig het Parlement ban Dauphine. 

Det Parlement van Aix heeft onder hemd Herds= 
bildommen van 

Aix ende Arles, 

Zijn Biſdommen zijn: 
Digne, Graffe. Glandeve: Senas, 
S.Paul de Vinces. Apt. Riez. Freviz: 
Cifteron. Marfeille. Tolon, 

Dit ig het Parlement bant Provencen, 

Wet Parlement ban Bearn beeft onder hem 
De Bildommen van 

en ——— — — ⸗ 
Efcar. tende Oloron. 

F iij Vet 
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Det Parlement van S. Palais Geeft onder hem 
Get Navarroifche Bifcayen, ofte Neder-Navarren, 

Det Parlement van Mets heeft onder hem 
| De Biſdommen van 
— pete 

Metz. 

Om nu bpfonderlick te ſpreken ban de 
Provincien van Vranckrijck , fal ick begin: 
nen ban Picardien , ’t welche Gupdens- 
daeghs ten Weften heeft de Engelfthe Zee 
Met een ghedeelte Lan Normandien ; ten 
Rooyden/Artoys ende Henegouwén, Landt: 
ſthappen van het oude Belgife Gaulen ten 
Ooften/ Lutfemborgh , ende Lorainen ; ten 
Zunden / Champagnen ende Ille-de-France, 
De vooruaemſte Dteden/ zijn Amiens, Soif- 
fons , Abbleuille , Corbie, Peronne, Dorlen, 
S. Quintijn,Noyon,Laon,Boulonge, la Fere, 
Beauvais, Deſe Probincie is verdeplt in 
Hoogh , Neder, ende recht-Picardien: het 
hooge {8 bp na geheel onder de Nederlanden 
getrocken: het rechte,’t welcke te Creveceur 
begint / begrijptde Dtadt-houderfchappen 
Dan Amiens , Corbie , ende Piqueny , het 
Graeffchap ban Vermandois, 'tBertoghe 
Dom Van Tirafche,ende banRethelois. Bet 
Graeffchap van Vermandois begreep Soif- 
fons, Laon, ende la Fere, díe de befte Steden 
Van Picardien, ende S. Quintijn „het welck 
een ſtercke plaetgis. Wan ’t hertoghdom 
ban Rethelois ig Rethel de voornaemſte 
Stadt, de welcke gelegen is tuſſchen Henc- 
gouwen,Barrois, ede Loreynen. - De gie 
tipaelfte Stadt bant Dertoghdom Tira- 
fche, ís Guife , alwaer een ftecch Kaſteel ie. 
Det Neder-Picardien nu begrũpt de Graef⸗ 
{chappen ban Bouloigneende Guines, welck 
berdeelt is ban het Graefſchap van Oye 
Door een groot Canael / ’twelck midden 
doo? de ffadt Guines loopt / ende dit Graef: 
ſchap heeft onder hem twee Baronien/ te 
Weten / ban Ardres , ende Courtembrone, 
Drie mijlen nu ban Ardres , na de Zee toe/ 
light Calis, welcke Stadt van het Graef: 
la van Oye een is / fich fireckende tot 
Duynkercken ín Vlaenderen toe. Bet Nes 
der-Picardien begrĳpt oock Santerre , alz 
Waer Montidier fg / Peronne, Roye ende Ne- 
fle, alle ftercke plaetfen ; het Graeffchap 
van Ponthieu , waer af Abbleville de Booft- 
ſtadt is / zijn andere Steden zijn Crottoy, 
Rue , Treport , Creffy : menmepnt oock dat 
dit Gracffchap de Steden vans. Paul , ende 
Monftreul begrijpt. De voornaemſte Ais 
bieren ban Picardien zijn de Somme, hier op 
legghen Amiens ende Abbleville ; De Oyfe, 
hier bp leggenlaFere, Marue,Ayne,lefchau, 
ende Scarpe, Vande Steden Han Picardien 
heeft Soiffons eertijdts gheweeft de Woon- 
plaetfe der Koningen; maer tfedert is den 
titel ban ’t eoninarijck bar SoifTons ineen 
Graeffchap berandert. De upterfie Lan? 
den/ die he Engelfche op den Franſſchen boz 

ben Engel dem befeten hebben / ís het Graeffchap van 
fchen genoz Oven, ín het welcke Calis gelegen is / dat onz 
men/ ende Der den Koniug Philippum de Valois gheno⸗ 
bun weder menis / na den Slagh ban Cref in Pon- 
——— thieu, in't jaer 1247. ende wederom gheno⸗ 

men in de tijden Henrici II. doop Francoisde 

— 

Toul. 

en 

Verdun. 

Loraine, Hertogh ban Guife/in 't jaer+sye, 
Diet dit is 't gene teghenwoordigh Lan 

Belgife Gaulen overighis. Sal nubvoeghe 
Wek zin te fpeeken ban Vranckrijck, 
t welck Van het Celtife Gaulen 18 / ende ten 
Weſten aen Picardien paelt. Dit Landte 
fchap/ twelcke beguamer Vranckrijck ghe⸗ 
noemt Wordt / is eertijdts bewoont geleeft 
Vande Beauvoiſiners ende Pariſiennen / 
Waer af Parijs teghenwoordigh de Hoofte 
ftadt is ; dit Landt begint nu bet de: 
booftfchap ende Graefſchap ban Parijs , het 
hertoghdom Lan Valois, Hurepois ende Ga- 
ftinois. Det Pzebooftfchap ende Graef? 
fchap van Parijs is in Vier deelen verdeplt, 
alg mm 'tgene dat genoemt wordt Parifis:, 
‘twelcke ban d'een zijde begrijpt al hene 
tot Pontoyfe , ende Gan daer tot Clays na 
Brien toe, Defen naem ban Parifis is bp na 
geheel doodt /ende en is maer aen fommughe 
Dorpen gebleven/ alg aen Louvre, Cormeil- 
le, Efcovan endeandere / die men noemt ín 
Parifis ende onder de tareringhen des Parle⸗ 
ments ; waer in mentie ghemaeckt Wordt 
van fchellinghen ende penninghen Parifis. 
De ftadt Parijs heeft eertijtds niet grooter 
gheweeſt / als het Cplandeken/ dat bande 
Seine omringt Wozdt : maer ís tfedert Heel 
vergroot / ende firijdt rechtevoort om prijs 
Van grootte met de voornaemſte Steden 
van Europa. Wet is in Drie partpen Verz 
deplt / waer af het grootfte / ’t welck ten 
Nooꝛdt· ooſten light / ende beel lager is dan 
d'andere / de Stadt ghenaemt Wordt: Het 
kleynſte / (hooger ende ten Zupd-weften ſig⸗ 
gende wordt de Vniverfiteyt genoemt ; ende 
tmiddelſte / ’t Welck rondts-om Lan de Miz 
bier omcingbelt is / Wordt Cité genoemt. 
De Stadt heeft (even poozten/ namelijcken 
be poorten ban S. Anthonis , bande Tempel, 
van S. Martijn, van S. Denijs, tan Montmar⸗ 
tre, van S. Honorius, ende de Nieuwe poorte, 
die Dicht aen De Louvre ís. Vet Heeft 
s.Doorfteden / naemlijck / ban S. Martijn, 
S, Denijs , du Temple , Montmartre, ende 
S. Honorius. °’@ gene dit gedeelte uptmune 
tende boven andere maeckt / is dat Dit de 
Louvfe begrijpt/ ’t welche de ordinarifche 
Woonplaetfe der eh Ast Det Cité 
heeft tot zijn vercieringhe —— ofte 
Hof Lan Juſticie / ende de Nieuwe brugge, 
boorwaer een Koninglick Ghebouw / doog 
den Koning Henricum III, begonnen / ende 
door den Koning Henricum den Grooten 
bolepndt: begrijpt mede de Brug van onſe 
L. Vrouw, ban fteen ghemaeckt / ghelijck de 
Pieuwe brugge, Waer op mÊ niet anders dã 
Winckelen bol alderhande Koopmanfchap 
en fiet : van Daer gaende na de WifTel-brug, 
bindt-men bp der Goudt-fmeden foo Veel 
koſtelijckheydt van goudt / ſilver / ende ghe⸗ 
ſteente / dat het onmogbelijcken is / of de cu⸗ 
rieuſe moeten alhier heur geſichte — 

daer 

Ve 



Ghebouw 

Verhael van Vranckrijck. 
Maer foor men gaet na de Koopmans-brug 
(bie eertijdts de JRolenaers-brug ge naemt) 
men fal terſtondt toe-fteummen / Dat dit eene 
der vercierſelen Lau racijsíg / ende Dat de 
ſtraet / die daer over gemaeckt is / alle be an⸗ 
dere in fraeyheyt te boben gaet. De Vni- 
verſiteyt heeft De paorten Lan S. Marceau, 
S. Taques , S. Michel , S. Germain , ende ban 
Buffy ende Neffe; ende de Voorſteden Lan 
S. Germain, S.Tacques, S, Michel , S. Mar- 
ceau „ende S. Victor. De Kercke Lan onfe 

bande Keres T. Vrouwe gaet alle d'andere Kercken enz 
ke noftre 
Dame ig 
treffelijck eft 
groot. 

de kapellen (welckers ghetal feer graat is) 
Verre te boven : fp is onderftut Lan 120. Ko⸗ 
Tomnen/ ig 174, fchzeden lang / ende 60. 
fcheeden breedt / ende roo. hoogh: heeft 
rondts-om 45. kapellen met ſtercke yſere 
traillien afgefloten: Aen de ſelve zijn elf deu⸗ 
ren / waer af de drie / die Loor aen (taen/ 28, 
beelden ban Franſſche Koningen boven 
haer hebben, ‘Eer zijden fietmen de Tor 
rens van onfe L. P2ouwe/ Van de hooghte 
ban 34, ellebogen. In defe Toozen is een 
Kloeke / die foo ſwaer is / dat zo. Mannen 
hem lupden maeten/ende haer klanck íe foo 
voot / datmen die even mijlen in't vonde 

Hooven Ban. Daer zijn voorts geen vreem⸗ 
de gheftichten ban Kercken/ als de Kapelle/ 
die nebens ’t Palaps is / gefticht doo: S. Lu- 
dovicum,hebbende niet eé kolamnejiu t mid⸗ 
der om dat grote ghewelt te onderhauden,/ 
Dan alleen aen De kanten. Fn defe kapelle 
wordt bewaert een deel Lan de Dooren 
Eroone/ purpuren Gock / Biet/ ende Spou⸗ 
gie ban de Paffp ons Weeren. Daer zijn 
veel Kloofteren/ Waer af dat van den Tem⸗ 
pel (den Tempeliers in 't jaer 1309. afgenaz 
men / ende de ñidderen van Hodes gegeven) 
ban uptermaten grootte is: de Abdie Lan 
S; Geneviefueis feer luſtigh; als mede dat 
ban S. Germain de Prez, ’t Welck bupten de 
Dtabt in het voor burght Lan S- Germain 
ight /’t welck zijnen Meeſter 30, dupfent 
gulden aen renten op-brengt, Daer zijn in 
alles 5. Collegten/ waer ban dat Lan Navar- 
re, ghefticht Door Toannan Kantnginne ban 
Navarre , Bupfbrouwe Lan Philippus de 
Schoone, het uptmuntenfteis. Det Coller 
gie der Sorbonnen {8 ingheſtelt doo? Rober- 
tum van Sorbonne Cheologant/ ten tijde deg 
Konings S. Ludovici, Daer is een groot 
getal Van fchoone Bupfingenende Geſtich⸗ 
ten / Waer Van de aenfienlickfte 301 ’t Duns 
ban Soiffons. ’t Huys ban Longeville, 
*tBups Lan Montmorency; 't Huys ban 
Guife ;’t Bups ban Oft; ’t Hupse ban Marek, 
twelck nu het Huys ban min Beer den 
TCancelier ís , t Huys ban Sens ;'t Huys ban 
Langres, nu het Hups Lan mayenne zfjnde ; 
’tBups Lan Nemours; ’tBups Lan Efper- 
non ;’t Pups ban Sau ; ’t Dups Van Luſſan; 
met noch een groote menighte/ Die ín de 
Stadt zijn: bupten nu/ in Voorborghten 

87 
van S. Germain Bet treffelijck Gups ban 
Goudy ende ’t Hups ban Lutfemburgh ; en⸗ 
de in het Poorborght Lan S. Honoréig het 
ups van Merceeur. Soude mende ſeſve 
ten nauwſten alle op ſchrijven / dat foude te 
langhe tijdt rooven / Wp gaen voort / alleen⸗ 
lck ſegghende / dat de vierde / ja derde part 
der Huyſen Van Parijs , Princen Hoven ghes 
ljck zijn. Soo men oock het Arcenal aenz 
fchour / men fal bevinden dat Het felbe ſeer 
ſchoon / rupm / ende ’t gefticht ſeer bequaem 
is: behalven datter mets nen ontbzeeckt/ 
ban ’t gene meen Pups fp/ daer de wapenen 
ende gefchut Gan fodanigen Prince bewaert 
worden: Doch foo pemant begeerigh is een 
vreemt Geftichte te fien/ die aenfchauwe de 
Place Real, alwaer men ( beljalven de Gaz 
lepen/die den aenfchouweren niet alleen bere 
Wonderen doet/ maer oock te vreden fielt 
foo menighte van Bupfinghen fiet/ heerlijc 
bertiert ende opghepronckt met allee wat 
tot vermakelijckheyt ban noode is / dat den 
alder-curieuften Daer ín niet meer wenſchen 
en foude, Het Dtadt-hups en wijckt mede 
bele Geftichten van Europaniet. Det kleps 
he ende groote Chatelet, ende la Baftille zijn 
foodanighe Gheftichten / dat hare oudt= 
hepdt haer meerder dan de ſchoonheydt 
bermaect maeckt, Die nu meer particus 
laritepten ban Parijs begheert te weten / lefe 
het Boeck ban hare gelegenthepdt/ in druck 
gegeven. Dicht bpde Stadt vindtmen de 
Bꝛug Charenton , afwaer een Echo ís / die 
dertien-mael de ſtemmẽ Weder-kaetft; ende 
foo ghp daer na een woordt fpreeckt van 
bier fpllaben/fal het felve woordt tot bier of 
vijf malen geheel herſeggen. 

Det tweede deel nu is / dat ghemeenlijcken 
la Goelle genoemt Wordt/’t Welck wepnig 
bekent is / ende Waer af de naem alleeunlúc 
aeneenighe Dorpen over-geblevenis. Fn 
dit Landt ís begrepen het Graeffchap ban 
Danmardin, ’twelckeen ghehucht is / gele= 
gei op een kleyn berghſken. 

Ifle de France ( ’t welck het derde deel is) 
begrijpt alle ’t gene dat ban S. Denijs tot 
Poiffy ende Montmorency is / ende genera⸗ 
lijck alle ’t gene tuſſchen de kromten ban de 
Seine is / ſtrẽ ckende na Picardien ende Nor- 
mandien, Sommighe geben’t andere paz 
len; maer mijn voornemen is niet daerom: 
me te twiften, S, Denijs íg feer treffelijck 
ban Wegen de Begraef-plaetfen der Konine 
gen tan Vranckrijck ; oock ban Weghen beel 
eplighe ende koſtelücke Beliquien / ende 

heerljcke bercierfelen, Te Poyfly is een 
Convent bol Geeftelückhepdt van de treffe 
lijckſte des Landts. Te S. Germain ín Laye, 
’t welcke tuffchen Poyſſy ende Parijs gelegen 
is / fiet men een Koniuglijck Huys /’t welck 
tot een Kouinglijcke oonſte waerdigh gez 
maeckt is onder het Bijcke Henrici IV. 

F üi Volgde 

Bꝛeendigh⸗ 
hepdt ban 
tenen Echoe 
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Wefe vol⸗Volght Vexin le Francois , ofte Vulxin, 
gende Lans hem uptftrechkende tot Clermont in Beauvoi- 
den reſorte⸗ (is toe: Welck bp na gheheel doodt is/ende en 
ren onder 
bet Parle⸗ 
inent ban 
Parijs. 

Wordt níet behouden dan iu fommighe oude 
Regiſteren. Dit is 'tgene ban het Pre: 
booftfchap ende Graeffchap Lan Parijs * 
eqht kau worden. Tändere deel ban 
ranckrijck , meer ſpecialijcken ghenomen 

stjude / is het Landt Lan Valois , 't welcke 
hem untſtreckt tot ín Picardien ; waer af de 
hoornaemfte Stadt / (behalven Creſpy) is 
Senlis, een Biſdom / de andere zijn Angy , le 
Pont S, Maixne, Pongoing, Brenouville, &c. 

Bet Laudt ban Hurepois begint ban de 
Seine. onder de Klepne Brugh VA Parijs,ende 
gaet foa langs de Lbiere tot Corbeil , Me- 
lun, ende Moret; alwaer het ban Gaftinois 
gefchepden ig daor de Varine,bie ín de Loing 
faopt. Fn Dit Landt ig Fontainebelleau gez 
legen / de treffelüjchfte/ / ſchoonſte / ende ver⸗ 

(Aon RD De HT Coast Vn Vranerjek. en Mavarre * 

makeliclifle Woon-plaets/bie de Koningen 
ban Vranckrijck mogben hebben ; ende door Hentieum Magnum (u defen fraet geftelt. 
Zu het vierde deel fteltmen Gaftinois , bez 

grijpende de hertoghdommen ban Eftam- 
pes , ende Nemours ; de — ban 
ochefort , Moret , ende andere; alg oock de 

Steden Mylly,ende Montargis. 
Dier aen volght nula Beauffe, ‘t welcke 

de ſommighe in bier deelen af-fanderen: het 
hooghe ſtreckt hem ban het Borp Albis af/ 
tot het Landt Chartrain toe/ende daer over; 
begrijpende de Graeffchavpen ban Dreux 
Ende Montfort: het Neder-Beauffe omvat de 
Landen van Orleans , Soloigne, ende Lorriz: 
ende in het middelbare zĳn gheleghen het 
Sracffchap ban Blois, onder ’t welclie fp 
fiellen dat Gan Dimois ; daer nade Berto he 
dommen ban Vendofme,ende Toraine. De 
fladt Orleans is bermaert door de — 

aden 
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Baden van de Maeght loanna. Soloingne 
begrijpt de fteden Gergeau „la Ferté,Clery,enz 
de S. Laurens. Touraine light tuſſchen Blois 
ende Saumur. Bier onder behoort Amboi- 
fe,alwaer een van de voornaemſte Kafteclen 
San Vranckrijck is. Daer is ootk het Ep- 
landt Boucharde, op de Bibier ban Vien- 
ne ghelegen/ waer mede defe Dtadt omcin⸗ 
ghelt ís / Chaftillon op de Indre, Locheeen 
fierche Stadt, Afay le Bruche op De Indre, 
ende Alay le Feron op de Riviere ban Chair, 
ende Montrichard,tot welcke ſommige Lou- 
dun voeghen / doch andere fiellen het weder 
om onder Poitou. 
Anjou Begint ban den Fant ban Cbouzai, 

ende epndight tuffchen Montcontour ende 
Hergaut , alwaer ’tBegin Dan Poittou is / 
t welcke ten Zupden light: ten Ooſten heeft 
het tot fthepbdt-palen / Touraine , ende Ven- 
dofime ; ten $Roorden/ le Meyne , ende Laval, 

895 
ende ten Weſten floot Het aen Bretangien. 
Gu dit Landefchap syn verfchepden Brvie- 
‘ten/ als De Loir, be Mayne, Vienne la Dive, de 
Sarte, ende meer andere, De principaelfie 
Dtadt is Angers , DE andere zijn Saumur, 
Montreneau , Baugé, Beaufort, Briffar, Mon- 
ftreul,Belay, Maulevrier,Chantorceau, Dure- 
tail,la Fleché, Chafteau-Gontier,&c. Anjou 
ig aen de Franfche Kroone gekomen onder 
Lodovicum XI. door de doodt Caroli deu 
laetften Bertage/ eenen Neve Lari Renes. 

Le Mayne, ’t welche aen Anjou eude Tou- 
raine grenft / bolght daer na; ende Dit 
Landtſchap heeft drie voornaeniſte Aibie⸗ 
ren / als de Mayne, de Loir,ende de Sarte: De 
Hooft· ſtadt is Aaans. Dit Landtfchap onz 
der Aquitanien gerekent / heeft in voortijden 
zijn Hertogen gehoorſaem geweeſt / ter tijdt 
toe / dat gheaccordeert ig tuſſchen Ludovi- 
cum Xl, van Dzanckrijck/ ende Henri- 
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cum VIEL ban Engelandt / dat de Enghel⸗ 
fche hun contenteren fouden met Guyenne, - 
ende gegrenft foude weſen ten Poorden met 
de Bibiere Charante , ende ten Zupden met 
de Ppreneifche gheberghten; ende alle zijn 
pretenfien Verlaten foude/ die hp op Nor- 
mandien ende op de Landen Lan Mayne enz 
de Anjou hadde/ende daer teghen hem gege⸗ 
ven faude Worden de ſomme Lan 1 soo, Dup: 
fent Kroonen. ; 

Het Landt Lan Perche íe ín twee deelen 
berdeplt/ het eene ghenoemt Perche Goüer, 
Daer de boopmaemfte Dtadt Nogentle Ro- 
trou af ie: het andere ig epgentlĳck een 
Graeffchap / diens principaelſte Stadt 
Mortaigne ís / hebbende deg Baillouws 
Becht-bauck binnen. Det heeft tot Bren: 
fen Verneüil aen de zijde ban Normandyen, 
ende meniers aen de zijde van Mayne. 

Champagne ftoot aen het Lant ban Brie, 
Bourgengtien,Charrolois,ende Loraine, Is 
verdeelt in hoogh ende laegh: het laghe bez 
qeĳptTreye,luygny,Bafligny,Vallage, Iui- 
guy iseen Graeffchap / 't welcke Champa- 
gne Bau Bourgongen af-beplt ; is dicht bp 
Sens gelegen: zijn beognaemfte Dtadt is Iui- 
gny. Bafsigny heeft de Marne, Maes einde 
een ghedeelte Lan de Mofel fot Bebieren, 
Zijn geäïneipaelfte Stadt is Chaumont ín 
Baffigny, alwaer een ſterck Kaſteel op een 
ſteen Klip gelegenis; zijnen toren Wordt gez 
noenttle Donjon,ende la haulte feuille, n 
het Taudt Lan Bafligny ligghen Langres, 
Montigny, Goeffy, Nogent le Roy, Monteclar, 
Andelot,Bifnay, Choifeul, Vifnorry,Clefmont, 
Die meeft al te famen Kaſteelen hebben, 
Vallage is ghegrenft aen Partois ende Batrois; 
de boomaemfte Dteden zijn Valy, S.Dedier, 
lainville, Montitandé, Montlerant;le Chafteau 
aux forges, Efclaron, ende Arfy op De Gibiere 
d' Aube. Bet Hooghe Champagnen nu hez 
grijpt het Landt ban Partois, het Welck zijz 
ñen name heeft van een gehucht op de Mar⸗ 
ne/ghenoemt Parte; de voornaemiſte Stadt 
is virry,daer na heeft het noch Argilliers,La- 
faincourt, Louvement, ende andere Dteden. 
Tot defe twee deelen Wordt noch ghevoeght 
"t welck naeft haer leght / namelück / de Her⸗ 
toghdommen ban Reims ende Langres; de 
Graeffchanpen ban Chalons , Ligny, ende la 

goe Cham- Motte, Det Graeffchap ban Champaignen 
paignen aen ig in defer voeghen aen de Franſſche Kroo⸗ 
De Uroone ne ghehecht: Tibaud 11, Graef ban Cham- 

gehecht ie. paignen,hadeenen fore genoemt Tibaud III. 
ban dien name / de welcke fonder kinderen 
ſtorf; ende hadde tot eenen na-Volger Hen- 
ricum den milden , een fone Stephani des Ko⸗ 
nings batt Engelandt, Die Beoeder was ban 
Tibaud IL, Henricus hadde eenen fone ban 
den ſelven name / de welcke fonder kinderen 
overleden zijnde / heeft zijn Broeder Tibaud, 
Die hem Paltz-grave Lan Champaignen 
noemde / ſieh felven dat toegheepgent , ende 
Lontng ban Navarren gewopdent zijnde door 
de doodt Lan zijns Moeders Groot-bader/ 
Heeft tot fucceffeur gehadt / fo int Koninck: 
rick ban Navarren, alg in het Graeffchap 
Yan Champaignen, Henricum, Han de welcke 
de dochter gehouwelijckt is met Philippum 
de schoone,genoemt Tohanna,die Cham par: 
gren ende de andere JOzobincien aen De 
LUroone gehecht heeft. _ 
Ien ftelt gemeenlijckt met Champagnen 

het Landt van Brien,legghende vaſt aen uu⸗ 
repois. Dit Landt begindt dicht bp de 
brugge Charanton, daer De Marne in DE Seine 
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loopt: ende de Marne (chepdt bp -na Ch ampa- 
guen Van Brien af ; even ghelijck de seine het 
ban Gaftinois ſcheydt: ende bp-na alle 't gez 
ne dat tuſſchen dele twee Rivieren is tot het 
Hertoghdom Lan Borgongien toe/ is ghez 
mepnlijck Brien genoemt. An dit Laudt is 
noch de ſtadt Brie-Comte-Roberr, alfoo van 
den Grave Robert ghenoemt / voormaels 
Beer Ban Brien, die aldaer zijn Woon- plaets 
hadde, De andere bekende fteden in Brien, 
zijn Chafteau-Thyerry , Meaux , Nogent, ende 
ſommighe (tellen de ftadt Sens oock ín dit 
Landtfchap. , ‚ 
Det laetfte deel ban het Celtifche ende 

Belgifche Gaulen, ende dat gebonden Wordt 
ondet het Parlement ban Parijs,is het ILant 
an Lyons, ’t welcke tot limiten ten Nooz⸗ 

den heeft la Breffe, ten Ooſten savoyen, ten 
Zupden het Dauphinéende Vivarez, ende ten 
Weften de Woffen Lan Auvergne, De 
BHooft-ftadt defes Landtfchaps 18 Lyons, 
gelegen op de Rivieren saofne, ende Rofne ; 
Waer af de saofne midden door de Stadt 
loopt. De kenniffe diemen Lan de ſchoon⸗ 
hept/ groothept ende aenfienlijckhept deſes 
ſtadts heeft / ſullen my bedwingen niet voor⸗ 
der daer af te (preken. si 
Ick fal nu komentot de Provincien ban 

Aquitanien, die de Gurifdictie des Parle⸗ 
meute ban Parijserkennen : als bet landt 
van Berry, van Bourbon , Ban Poiétou, ban 
Angoule{me, van Aunis, ende ban Auvergne. 

Berry heeft ten Noorden Soloigne , Van de 
Welcke door la Chair gefchepdéis;ten ooften 
urepois, Niverne, ende Bourbon: ende aen 

defe kant is het gegrenft met de ſtroom Van 
de la Faye:ten Zupden light Lymofin, alwaer 
de Biviere Crourc is / eñ ten Weften Poittou 
ende Torraine , ende is hier met een klepne 
Riviere Clery genoemt/gefchepde. De Loor: 
naemfte ftadt defes Kants is Bourges. Deſe Befcsrijz 
ftadt hadde feven poorten/ doch drye zijn om bingbe ban 

hs wille geftopt: ende Wozden ges de Stadt 
urbonfe,de S.Privat,de S. Sulpi- Bourges. 

des oozlo 
noemt/de r 
ce,ende d'Arogne. Daer zijn 17. Collegiale 
Kerchen/ende 17. Parochy Kercken / de bier 
WBedelaren-Dyden/ twee Mans Abdpen / 
Deen bupten de ſtadt genoemt S- Sulpicip, 
d'andere binnen de ffadt genoemt 8. Ambro- 
fi, bepde feer rück zijnde. Dzp brouwen- Ab⸗ 
dyen zijnder oock/ de eevfte Del’ Anonciade, 
de tweede Gan S. Laurens, de. derde der Bes 
del-fufteren ban S. Clara. De deapperpen 
Van Lakenen Worden Daer ſeer gedreven. 
Daer Marckten zijn Die ban S, Laurens, ban 
S. Lazarus,van S. Marten, ende S, Ourfen, op 
de welche groote komſte Lan Kooplupden 
is. De andere Steden van't Bertoghdom 
vã Berry ʒijn Yfloudum,Dun le Roi, Vierfon, 
Mehun,Conceffaut. In dit Landt Worden 
ooc gefielt de Graefſchappen Van Sancerre, 
ende S. Aignam, met De Baronnpe ban 
Mont-faulgon. In dit Landt zijn mede 40, 
Caftelepnfchappe. Sancerre heeft onder hem 
Sancergues, Beaufeu, Chapelle d'Auguillon, 
Boucard, lalongues, Tatenai, Verdigni, Me- 
nefme, Charentonai ende andere plaetfen, 
De Barotinpe ban Mont-faulcon begrijpt 
de heerlückheyden ban Baugi, Gron, le Fane, 
Livron, Coni, Villabon, Seuri, Marcilli, 
Marnai, Farges , Avor, Saligni, Percigni, 
Cru, Laſſai, Boilbofon, Nuifement, Villiers 
ende Compoi, De Cafteleinfchappen zijn 
Aix, Bevil, Quantilli, Femorigini, Franche- 
ville, la Chapelle, Nangai, Drie, Levreux, 

Beaulieu, 
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Beaulieu, Breci, Bengi, S. Vrfin, S,Fleurant, 
Neufvi op de Baranjon, Morthonnier, Mar- 
maignes,Maubranches, Tillai, Brilliers, Va- 
tan, S.Satur, Lauri, Eftrechies, Maupas, Vil- 
leneufve, S. Capais, Afcilli, Iufsi, le Chau- 
dries, la Corne, les Chaizes, Vauvnilles, les 
Cloyes, ende Bouge:’t foude Veel te lang Val: 
len / foude ick alle d'andere plaetfen deſes 
Landtſchaps op-tellen / fal derhalven een 
epnde maken/na dat ick verhaelt fal hebben 
Hoe dit Bertoghdom aen de Kroone gheko⸗ 
menis/ ten tijde dat Hugo Capet Godefridus 
Gouverneur Han Berry boor den Koning 

Bee Berry mag, Wan defen Govert quam Harpijn,die vã 
mil ee den Koning Henrico Y, het Graeffchap van 
oi Berry berkreegh. Defen/foo hp op den tocht 

na den H. Lande trecken ſoude / Verkoft het 
Graeffchap / (op dat Het aen de Kroone gez 
Hecht faude Worden)aen Philippum I. Eemge 

jarẽ daer na heeft Toannes de Volois, van (iné 
aber loannede Voloisdit Graefſchap bere 
Eregen tot Erf-goed/ ’tWwelche dot a! tot een 
Dertoghdom gebracht Was, loannes nu (one 
der manlijck oir nate laten/ geſtorven zijn: 
de / quam t hertoghdom Wedecam- aen de 
Lroone. Daer nais het Loanni,zone Karo- 
li V 1, gegeven; die oock ſonder kinderen ſter⸗ 
bende (iet zijnen Bzoeder Karolum tot Suc⸗ 
teffeur: Defe koning geworden zijnde /ende 
vande Engelfe bp-na over al uptgedzeben 
zijnde / is Door be Koning Lan Bourges gez 
noemt. Ende aldus ie het door defen Caro- 
lum V [aen de Kroone gehecht. 
thertoghdom Lan Bourbon light ten 

weften vaſt / aen Berry,efi Lymofin;ten 120022 
den Niverne ; ten Ooften bpkang 't Landt 
ban Bourgonge ; ten zupden het Lyoonoiſe 
landtfchap. Dit Landt heeft eertijds onder 
Hertogen geftaen/Waer af Archimbaudt den 
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laetſten gheweeſt is / die maereene dochter - 
hadde / die A gnes genoemt Was/tot Erfghe⸗ 
naem / ende met Lohanne den Hertoghe van 
Bourgongien getraut: ende gehadt hebbende 
een dochter / die Beatrix ghenoemnt was / hou⸗ 
welijckte die aen Robettum, ſone des Kor 
mnings Ludovici IX, ende gaf hem het Her: 
toghdom Lan Bourbon , op conditie dat 
hp den naem foude draghen Lan Bourbon; 
t welck ghefchiede. Defen Robertus teelde 
eene ſone die ghenoemt Wierdt Ludovicus de 
Groote , die den eerften Hertogh van Bour- 
bon gemaeckt wierdt / door Pbilippum de Va- 
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daor Clodovicum Daer upt gedreven zijn / als 
oock upt gheheel Aquitanien,. Den Kepfer 
Ludovicus Bonus gaf zijnen fone zepino het 
Koningrijck Lan Aquitanien, Ende Caro- 
lus calvus verjaeght hebbende Karolum ende 
Pepinum,fanen Pepini,ftelteude haer in Kloo⸗ 
ſteren / verfekerde heur bandit Wijck / ende 
gaf het Arnoldo zijn Bloetvriendt; maer 
Dit Was op conditie dat alle defe Landen 
voozdt-aeu gheen andere titeien voeren en 
fouden / als bandBertoghdonunen, Arnol- 
dus hadde tot ſucceſſeurs Guilielmum Bo- 
num, Eblonum 1. ende 11, Guilielmum II, en? 

lois ontrent den jare 1329. Defe heeft in Jit wat 
rechte linie tot fucceffeurs gehadt PetrumI, | 
(Die een Broeder hadde / Lacobus ghenaemt/ 
vanden welcken de Graven de la Marche Enz 
de Vendofmegekomen zijn) Ludovicum II, 

de LIL. Guy,‚Guilielmum JV. ende Vs ende de — 
dochter van deſen LIfden(Eleonora genaemt / poictou aen 
zijnde eenige Erfghename) wierdt ghehou⸗ de Koningen 
welickt aen Ludovicam VII, koning ban ban Prance 
Vrauckrick/ de welche vermoeden op haer tc gbe⸗ 

Bönum, loannem 1, Karolum eñ loannem 11, 
Defen/ forder Kinderen ſtervende / 18 ghe⸗ 
volght Petrus II, vande welcke zijn dochter 
ende Erfgenaem sufanna getrout zijnde met 
Karolum de Bourbon, Grave ban Montpen- 
ſier(ſone Gilberti de Bourbon) maeckte haren 
Man Bertogh Lan zourbon. Dit ie dien 
Karolus, Die (zijnde Konneſtabel ban Vranck- 
rick, ende hem begeven hebbende aen de zij⸗ 
de Karoli V, Booms Kepfer/tegeng Francif- 
cum I, Koning van Vranckrijck) boor Romen 
daot-geflagen wierdt inden jare 1527. Na 
de doodt Van sufanua heeft den Koning het 
Hertoghdom Lau Bourbon aen hem getroc⸗ 
Ren; endé tfedert heben de Dertoghen van 
Vendofme, doot Becht des Maeghſchaps/ 
alleen den tite{ ende Wapenen daer af ghe⸗ 
voert. Her Landt Lan Bourbons verdeplt 
in hoogh erde laegh: het laghe begrijpt de 
Stedenende twee Graeffchappen: de Loor: 
naemfte Stadt is Moulins, gelegen op de Ri⸗ 
viere Ahher, overvloedigh im vis / ende byſon⸗ 
derljck in Dalm, Te Moulins is cen ſchoon 
Kaſteel ende met eenen Boomgaert/ die feer 
ſchoon ís/Dragende op de boomen mentghte 
ban Citroenenende Orangie Appelen. De 
andere Steden zijn Bourbon l'Archambaud, 
ende Bourbon Ancy,Montmeraut,Montluffon, 
S. Porcin (defe ftellen fonumige onder de Ste⸗ 
Den Lan Auvergne) Cuſſet, Chancelle, Char- 
roux, Verneüil, Varennes, Genat jeën fchepdt- 
pale ban Auvergne) le monr aux Moines,Sou- 
vignysla Paliffe, S, Geran,S. Pierre le Monttier, 
Aynai le Chafteau, S, Amand ende andere. 
Pier onder Waren oock eertijdte begrepen 
de Graeffthappen Lan Forefts ende Beaujo- 
lois. Det Beaujolois omvat alle’t gene tuſ⸗ 
fchen de Aivieren de Loir ende Saone gelegen 
is / ende lept ten Ooften tuſſchen Forefts ende 
Bourgongien ; de vooꝛnaemſte ftadt is Beau- 
jeu. Vet Landt ban Forefts heeft Montbri- 
fon tot zin voornaemſte Stadt; de andere 
zijn S.Steven, Saint Guermier ‚ S, Germain Za- 
val, 5. Bonetle Chafteau , S. Rambert, ende 
eenige andere min vermaerde. Det hooge 
gourbon begript alleen het Landt ban 
Combraille,alwaer de ftadt van Montaigu is/ 
ende dit Landt is berghachtigher dan Het 
lage Bourbon. * F 

Poitou is een groote Provincie / begrij⸗ 
pende 1200. Parochien onder de drie Biſ⸗ 
dammen Lan Poitiers, Maillefay Ende Luflon, 
Dit Landt grenft ten Zupden aen Angou- 
lefme,efi Xatntonges; ten Weften de Oceaen⸗ 

hebbende Lan berraderpe ende overfpel/ raeckt is. 
fchepdde ban haer ; ende terſtont troude fp 
Henricum Hhertogh ban Normandyen , de 
welcke stephanam Koning Lan Eugelandt 
irt Gyjche fuccedeerde. Henricus hadde tot 
ſucceſſe urs / ſoo in't Rijcke / als inde Landen 
die hy in Prauckrijck beſat / zijne fonen Ri- 
chardum endeloannem. Maer Get is ghe⸗ 
beurt / dat Artus,een ſone Godefridi(die oudts 
ſte ſone was geweeſt van den Woning loan- 
ne)fuftineerde/dat hp voor loannem —— 
de geprefereert te zijn: defen Prins verſocht 
ende geraden zijnde ban den Woning Philip- 
o Augufto, om loannem poiétou af te nemé/ 

beeft begonnen hem met ge welt daer Mee⸗ 
ſter af te maken; doch is Van loanne ont⸗ 
Daert/ ende gevangen na Rowanen gebzacht/ 
ende epndelijck gedoodt. Ioannes fier ober 
van Vader moordt befchuldiaht zijnde / 
Boo? den Koning vhilippum , door Contan- 
tiam DE JP oeder Arti, 8 gecondamneert/ens 
de zijne goederen zijn Philippo toegheweſen / 
als bolkomen Deer oder de ſelve / ende onz 
der andere is hem eoictou mede toeghe val⸗ 
len. Doch Lodovicus VIILzijn nabolgher: 
af Det zijnen fone Alphonfo ; de ſelve oock 
ander Kinderen ſtervende / veroorſaeckte dat 
het in de handen Philipp: quam / ende is ons 
der dE macht der Moninghen ban Przanck⸗ 
rick tfedert altijdt gebleven / tot Dat onder 
de Begteringe Philippide Valois den Konin 
Eduardus III, ban @ngelandt het wederom 
Won / ende befat het ten bollen met gheheel 
Aquitanten , doot het Derbondt dat tuſſchen 
hem ende den Koning loanne ghemaeckt 
Was, Eduardus nu gaf het Rijck ban Aqui- 
tanien zijnen fone: maer bp hebbende onz 
draghelijcke ſchattingen op het Landt ghe⸗ 
ftelt/heeft een ae ahedeelte daer af verlo⸗ 
ren/ ’t welck hem aen den Koning Karolum 
VI, van Dranckrijck over-gaf: ende daer 
na heeft Karolus VII, alle de Engelfche upt 
geheel Guyenne verdreven / in het jaer 1453. 
ende liet het zijnen fonena. Die gaf het zij⸗ 
nen broeder Carolo,na Wiens doodt den Ko⸗ 
ning Ludovicus het felve Karolum VIII, 
na-gelaten beeft. nde vandien tüdt af is 
Guyenne , Daer Poitou het bermaerdtfte 
deel af is / altijdt in handen der Koninghen 
Ban: Vranckrijck gebleven. De voornaem⸗ 
fie Stadt van dit gheheele Landtſchap it 
Poitiers, van de welche ’t geheele Landt zij⸗ 
nennaem getrocken beeft : De andere Ste⸗ 
Den zijn Niort, Fontaine le Comte , door de 

Poitu'was fche Zee ; ten Noorden Anjou ende Breta- 
boortjts het ge; Voorts froot het aen Berry, Touraine Enz 
Loningrijcht De Lymelin. Dit Landt hadde eertüdts / 
Der Gouhen, gan ’t Koningrijck der Gotchen , de welcke | 

Welcke de kleyne Aiviere Vendee Hlnept / 
Eufignan, Montmorillon, het lage Marche, 
Dorat,S. Maixanr, ende Sivray. Noch is it 
Poitou het Voꝛſtendom Van Talmon , ende 

de la⸗ 
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dela Roche Suryon, Waer is ootk Get Her: 
toghdom ban Chafteleraur, gheleghen op be 
Kiviere Vienne ; het ——— an 
Touards, Broffe, Bridieres, la Roche-couart ; 
ende de Baroenſchappen ban Mainlers , Par- 
tenay , Melle „Chizay , Ghauvigny ‚ Luſſac, 
Breffuyre,Charrou , Chafteneraye, S. Mef- 
min, S. Gilles, Chafteaumur,-les Sables d'Au- 
lonne, S- Hermine, Montaigu; Mirebeati, la 
Motte ,S. Beray, Vouvant, S«Hilaite,Morte- 
nier, Luzay, S. Savin ,l'Ifle lourdain, S. Be- 
noift du Saut , Bourgneuf ‚„Meroil,Mervant, 
Brige, Vouvert, Ville-fagnaix,ende andere. 

tot ghebueren aende Angoulefme heeft 
Nooꝛdt· ʒijde roiëton ; ten @often Xainton- 
ge ; ten Zupden Bourdeaux ende rerigort ; 
ten Weſten Lymofin- Wanden Ooſten tot 
Ben Weften is het 24. mijlenlang / ende Lan 
den Zupden na’t Noorden 16. bꝛeedt. De 
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voornaemſte Stadt deſes Landtſchaps is 
Angouleſme; be andere kleyne Steden zjn 
Mafttou , Chafteau-Neuf , Blaiffac, Chaban⸗ 
nes, Confolant, Ruffec, Aigres, Courville,la 
Rochefocaut, (twelckeen Graeffchap ie) 
Marevil , Lanfac; Villebois die van dE Bupfe 
ban Mareveil zijn;Momberon ende Boutevil. 
le, Die ban den Huyſe Montmorency zijn. 
Den Koning ban Wranckrijck Karolus de 
Wijfe gaf het Graeffchap ban Angoulefine, 
ben Engelfchen ontweldight znde / aen zijz. 
nen fone Ludovico, be welcke Koning van 
Pranckrijck wefende / 't felve zijnen ſone 
foanne na-liet/ Dien Karolus fuccedeerde,; 
Deſe Karolus hadde FrancifcumIstot Erf⸗ 
ghenaent/die het Graefſchap ban Angouleſ⸗ 
mes; tot de Kroore mt gekomen zijnde/ in een 
Hertoghdom Herat derde / ende gaf het sijn 
Moeder / na Wwelckers doodt Haren fone re 
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colus Hen titel Gan Hertogh Lan Angouleſ- 
me droegh; defen Carolus nu fander kinderen 
overleden zijnde / is het aen de Kroone veree⸗ 
night gebleven. 

Het Lant van Aulius begrijpt het Landt 
Han Rochelle, ende is ban clepner omgang. 

Bet Lant van Auvergne is ghegrenft acn 
de Ooſtzijde aen Foreft , ende Lyonnois; ten 
Zupden de laetfte Bifdonunen ban Langue- 
doc; ten Weften/ Quercy, Perigord,ende Ly- 
mofin; ten Noorden Berry ende Bourbonnoss, 
Defe Proviucie is ghedeplt in hoogh ende 
Neder- Auvergne. Me Hoormaemfte Stadt 
ín Hoogh-Auvergne is s. Flour, de andere 
Steden zin Orillac,Charlat,Marat,Billon. Bet 
Neder-Auvergne begrijpt Alimagne, modes 
Ief aldus genoemt ban de rivieren Lamone 
ende Lymone, die hem ontlaft ín den Alter, 
Sijn lengde ban de oude Brug van Brivat 
af tot Grauar toe (ſommighe firerkent beel 
Wijber upt) is ontrent ban 20. mijlen, Sijn 
bzeedde nu ban’t geberghte af / datmen ghe⸗ 
miepnlijck Poi de Dome noemt/ tot de Stadt 
Thiers toe/ ig ontrent acht mijlen. De voor: 
naemfie Stadt is Clermondt, ſchoon ende 
bermakeljck om zyn hupſche ghelegentheyt 
ende fontepnen: de andere zijn Rion,Mont- 
ferants Yfoire, Brioude, Aigueperffe, ende meer 
andere: Montpenfier, ig oor ín defe Contrepe. 
iet daer hebt Zhp nude Landen / die onder 
Bet Parlement ban Parijs reforteren s lact 
ons nu comen tot de gene/ die het JParlament 
gan Tholoufe erkennen. 3 

Quercy heeft tot zijne limiten Det Lant 
gende Lane Van Perigort, van Rhodes, Auvergne ende Ly- 
Ben bebozen mofin; men telt Daer twee Biſdommen / na: 
onder het 
Parlement 
ban Tho- 
louzc. 

melijck / Cahors, ende Montauban op De 
Tarn, De minder Steden zijn Burelle, Naza- 
reth, Souillac,Gourdon, Martel ende andere. 

Det Kant van Rovergne ffoot ten Ooſten 
tegen Quercy. heeft voorts de Languedoc ens 
De Auvergne tot fchepbtpalen, De hoors 
naemfte Stadt ig Rhodes: d'andere zijn Vil- 
lefranche, Rovergne, Eſtauges, Efpeyron, 

Languedoc-heeft tot grenfen ten Merten 
Gafcongne, bande welcke het afgheſondert ís 
door de riviere Garonne; ten Zupden Quer- 
cy; ten Noorden Averpne ende Forefts; ende 
ten Ooſten Provencen ende Dauphiné: ſultx 
datde gantfche Rhofne Ban Languedoc ghe— 
Houden woet/ ende onder het Parlement ban 
Tholouze, ®emiddel-lantfche Zee ende een 
decl ban het Bireneifche gheberghte is ten 
Zupden. Deſe Pꝛovintie is Lan feer Groos 
ten omgang/ houdende 22. Biſdommem/ ban 
de welcke Vivarez alleen Ctwelrke ín de leng⸗ 
De meer alg zo, mijlen langs de Rhofne heeft) 
boor een ghenomen Wort; zyn Biſdommen 
zn hier voor aengewefen. De principaelfte 
Stadt is Tholoufe, liggende Op DE Garorine, 
in een black ende Goet Tant: de Andere zijn 
Narbonne, Alby; Carcaffoune, Beziers, Pefe-, 
naz, Montpellier, Nifmez; Vfez,-Bignolet, A⸗ 
láriz, Sommiers, le Pont S. Efprit, le Bourg’ 
Viviers, la Voute, Tournon, Aubenas, Anno- 
nai Mende; Marvege, le Pay „'iriet noch cen’ 
groot Getal artderr, Te Nimes ſiet men noch 
De fant-hoopen wan een out Amphicheatrum, 
t welck noch vreemt om fier is: maer de’ 
a5runale Gard, over De riviere Gardon’, de 
welcke ban drie Brugghen botert maſtande⸗ 
ren gemaeckt is / is noch veel wonderlijcker: 
de Steenen van deſe Brug zn van onghe⸗ 
woonlcker Grootte: Men heeft tot Langue⸗ 
doe t ſedert ettelijcke jaren) het Graeffchap 
tan Foix gevoeght / Hoewel het te Lozen on 

— — — — — — — — — — — —— —— — —— —— — — 

der Guyenne behoorde. Dit Kant heeft de 
Languedocten Ooſten; ten Weſten Comin- 
ge, ten Rooden het landt de la Riviere; ten 
Zupden de Ppreneiſche geberghten. Wet en 
heeft maer een eenigh Biſdom / namelijck- 
Pamiers, ’t welche een Stadt is ghelegen one 
trent de plaets daer De twee rivieren Lers en⸗ 
De Lagier ineen loopen. Zijn anbere fleden 
zijn / Fauverdun ende Mmaferes, De OUDE Woorns 
fte der Graven Lan Foix. ' 
Om dat Gafcogne eenighe ban zn ghe⸗ 
deelten heeft onder het Parlement ban Tho- 
louze vefo2terende / fal het ban noode zin 
daer nu af te fpreerken/ om niet in ongefchics 
te bectellingen te ballen, jj 

Het Gafcogne Han onfen tijdt begrijpt alles 
Wat gheleghen ig tuffchen de Garonne, Ppꝛe⸗ 
neiſche gheberghten / Oreaenfche Zee/ ende 
Guyenne,ende dat door Lodovicum XI, ſom- 
mige deelen Lan Gafcongne Worden befpoelt 
bande Garonne, alg Armagnac ende Bigarre, 
de andere leggen fo aen defe/ alg aen Gene zi⸗ 
De ban de KAibiere/ alg Agen, 't Bertoghdom 
ban Albret, ende het Kandt ban Cominge, 
Det Graeffchap ban Armagnac Heeft onder 
hem twee Bifdommen/ namelijck Auch, 
Laiâoure, 'twelcke twee treffelijcke steden 
zn: behalven defe is daer noch Ille Lourdain, 
ende eenige andere (fechte plaetſen. 

Bet Graeffchap ban Bigorre is geleghen 
tufichen het Want ban Bearn ende Cominges, 
dicht bp de Ppreneifche abeberabten/ fo dat 
pock eert groot deel der ſelve onder dit graef⸗ 
fchap í8/ van de Berghen Aure af tot die ban 
Saur ende Afpe, Die onder Bearn liggen. De 
boornaemfte ffadt ig Tarbe, alwaer het Cas 
ſteel Bigorte is Op de Frontieren van Bi- 
gorre 3ijnde Graef fchappen ban Gaure ende 
Eftrac, d 

Agen heeft ten Ooften Quercy, ten Moor 
den Perigord (ende van deſen hoeck gaet het 
lant ban Agen tot Biron de Perigord foe) ten 
Weften Gafcognen ende De Garonne, ’t welce 
ke het oock ten Zupden heeft. Dit Lant bez 
grijpt twee Biſdommen / namelhck/dat ban 
Agen, ende ban Condon. We minder-fleden 
zijn Villeneufve in Agen, Glairac, Marmande, 
Foy la grande,-ende ſommighe andere op De 
Garonne Qheleghen/ alg mede Valeuce fur la 
Baife, Lairac, ‘a Romiou, Montreal. 

Bet Lant banCominge is fn tween ghe⸗ 
deylt / in hoogh ende laegh: Het hooge light 
aent gheberghte / ende zijn ſteden zijn S. Ber- 
trand, Couferans, S.Beat, S,Fregeou, Monre- 
geau, Saliers ende andere, In Het laghe bint 
men het Biſdom ban Lombez, onlangs opges 
richt / ende de fleden ban Samathan , Ile in 
Dodon,Muret, Riuwes met noch eenen graos 
ten hoop ban treffelecke ghehnchte ende 
riche Dorpen. Daer hebt ahy int âlle tge⸗ 
‚ne onder Det Parlament Han Tholouſen bes 
hoort. 
Det Parlement ban Rouanen· begrijpt het” volgen be 

gartt{che N ormandien,’t weltke / na dat het Steden ons 
det Endelfchert door den Koning Karolum Der het Pars 
VII, ontwelbight was / nade rhant ghevallen lament ban 

n Broeder zudovicum XI, ontnomen iss; i 
wiſſelinge ban ’t welcke hem Guyennen Wez 
„Derom ghegeven is / ende tfedert is het altijdt 
onder de handen der Koningen van Vrantk⸗ 
rijck vaſt gebleven/ ende cn is geenen Frans 
ſchẽ kinderen noyt gegeten. Dit Lantfchag 
heeft teghenwoordigh tot grenfen/ teu Oo: 
ſten de riviere Epte, na de plactfe anker 
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S.Cler fur PEpte, ten Weften ſtreckt Det fich 
tot de Aiviere Cenon, Die Normandien van 
Bretangien ſchepdt / fo heel alg deſe vloet / coz 
Mende Han Fougeres, ende bebochtigende de 
plaerfe ban Pontorfon, wort ontfangen van 
De golhen der Zee/ aen den boet des Berghs 
S, Michel, ghefept Tombelaine, aen de Cape 
ban Geneds: ende van Den JRoorden na tZup, 
den heeft het in zjn lengde Het landt/ ’t welt: 
ke bande Zee af tot De Hebiere Sarte ghele⸗ 
gen i8/'t welck de Normannen ban de Man-, 
ceaux ſcheydt / aen de zijde Han Alengon ende 
du Perche,@nde aldug heeft Normandien de 
Picarden han Beauvoifis ten often ; de 
Manceauxten Zupben/ de Oceanifche Zee 
ten Poorden/ ende Bretangen té Weſten / heb⸗ 

t Graeffchâp ban Oyen in Picatdyen. De 
voornaemſte fladt defes Landtfchaps is 
Rouanen,ben ſtoel des Parlements. Zijn anz 
dere Dteden zijn Auranches;dicht aen zee gez 
leghen ; Evreux, welck ín zijn engte heeft de 
Dteden van Vernon, Aigle,PafTey,Tullieres, 
Ingles,Canches,Rugles, Bruin, Hermenville. 
Daer na is noch de ffadt Baycux , Die ſchoon 
is / daer na Says , onder welcke bele Steden 
refozteré/ende ouder andere bp-na ’t geljeele 
Laudt ban Alengon, endeeen gedeelte Lan 
du Petche : hier na Conftance ende Lifieux. 
Daer zijn noch de Dertoghdommé vã Alen- 
gon,Aumale ende Longueville. De Graef: 
fchappen zijn Eu,Harcouit, Evreux, Tancar- 
ville , Malevrier , Mortain , Montgommery, 
Thorigny,Gifors. Daer is oochet Koning⸗ Yverot ril 
rick ban Yverot, ban kleynen begrijp; — eee 
‘t welck opgericht ig ten tide Clocharij niwarhck. 

ie 

bende zijn hooghde ban 46.tot 47. graden: en⸗ 
de ig het koudtſte Lantſthap / dat onder den 
Moning Lan Wzanchrijck behoort / behalven 



Volgende 
Stede ende 
Landen Die 
onder 'tjdarz 
lament ban 

Bordeaux bes 
beozen. 

Ld 

Bordeaux 
de gebaozt- 
piacts Dea 
Dichters 
Aufonij. 

96 

die Gauthier, Ben Heere ban Yverot, op den 
goeden vzpdaah vermoorde. Dit Koning 
tick is gheleghen in ’t lant Ban Coftantijn. 
VBooꝛder 18 Normandien verdeylt in hoogh 
ende laegh: het hooghe begrijpt boven de 
HertoghdonnnEende — eDen voor⸗ 
noemt / het Lant't welck Vexin le Normand 
genoemt Wozt/ Daer de vooruaemſte Dtadt 
af is Gifors, onder de welcke behooren Eftro- 
paigny, Efcoui, het groot Bos van Lybonis, 
S.Clair op de Aftre, De twee Andelis, ende 
Chafteau-Gillard. Detlaghe is Lerdeplt in 
bet landt ban Caux, Befin, ende Coftantin. 
De voornaemste Dtadt Lan het landt Caux 
is Diepe: de andere Van minder Waerde zijn 
Harfleu, Honfleu, Havre de grace, Caude- 
bec ende Fefcamp, Wet Landt Lan Beflin 
heeft behalven de Stadt Bayeux, Daer Wp 
af ghefproken hebben/ Caën, Falaife, Hief- » 
mes, Tire,Mortain. Bet Lant ban Coftantin 
‘begrijpt / boven de Stadt Coftances, ende 
t Kontngrijck van Yvetot, de Steden Valoi-”| 
ne, Cherbourg, S- Lo, Quarentan, Monte- | 
ourg, S.Sauveur,S. Hermont,eude S.Gilles. 
Het Parlement Lan Bordeaux heeft onder 

fich de Landen ban Perigort, Lymofin,Xain- 
tonge, Bordelois, Landes, Albert, Bafadois, 
het hooge Gafcogne, een deel ban Bifcaye, 
ende Medock, ober de rebiere Garonne. Ly- 
mofin heeft tot palen aen de Nooꝛtzijde Ber- 
ry, aende Doftzijde Bourbon, ten Dupden 
Auvergne,ende ten Weſten Poictou. Daer is 
eenen grooten Olhmboom tuffchen Mafon- 
neufve ende Argenton, defe Dient tot een 
fchepdtpael Loor serry, Bourbon, Auver- 
gnéê,ende Lymofin. Daer is hoogh ende 
laeah Lymofin: Het hooghe heeft tot zin 
voornaemfte Stadt Limoges; De andere 
Steden zijn Soufterraine, Boiffon, Barat, De- 
rat,ende Confoulat. Det laghe Lymofin is epz 
gentlijck la Marche genoemt/ ende grenft aen | 
Auvergne ende Perigorr; de vodrnaemſte 
Stadt is Tulle, gheleghen iu een fchery ende 
verghachtigh landt: daer zijn oock de Ste⸗ 
Ben Vfarche, Brive la gaillarde, Treignac, Don- 
fenac, Allaffac, Belloc, Maiffac, Vſſet, ende 
Belmont. : 

Perigort light op 40. graden hooghde; en⸗ 
de heeft ten Doften het landt Lan Limofin, 
ten Weften Angoulefme ende een deel ban 
Xaintonge; ten oorden Angoulefme, daer 
het inloopt ende berpandetis/ ten Zupden 
Gafcogne, neveng de riviere Dordonne, die 
hem (chepdt ban Agen, ende de landen tuf 
fchen twee Zeen met hetlant ban Perigort. 
De principaelfte Stadt deſes lants ig Peri- 
gueux; de andere zijn Sarlas, Bergerac, Ribe- 
rac, Noneron, Eunel, Biron, Brathomme, la 

Roche, ende Miraumondt, Bet Parlement 
ban Bordeaux, heeft noch in Guyenne onder 
hem het lant ban Bordelois, ban Bafadois, 
Landes, ende Xantogne, De voornaemſte 
Stadt ban Bordelois ig Bordeaux, een fchane 
ende oude ſtadt / alwaer den bermaerden 
Dichter Aufonius ( eencieraet Van Vranc- 
HIE ) ghebozenis. D'andere Steden fijn 
Blaye,Bourgfur-mer, Libourne ende Condat. 
Daer behoort noch onder het Senefchael- 
ſchap ban Bourdeaux ’tlandt/ dat ghenoemt 
Wordt / ’tlandt tuſſchen twee Zeen ; namez 
ljck / Medoc,Buch ende Fronfac, Het Landt 
ban Medoc begrijpt alle’'t ghene gelegen is 
tuffchen Bordeaux, de Oreaenfe Zee/ ende de 
Garonne, die daer in loopt. Ditlandt ís 
gants ſandigh / ende Wordt Van de Zee al: 
fengfkeus opgeflocht. Fu dit laudt ig 't ges 

Verhael van Vranckrijck. 
Bucht ban Pauliac, ende Dioniffey. Bet landt 
ban Buch, daer den Beer hem felven Dalf- 
Heer noemde / naeft aen Medoc legghen- 
de/-is den Graven ban Candales-giders 
worpen . Bet landt ban Fronfadois heeft 
Fronfac tot een ftadt/ waer af hetoock den 
uame Voert. — — 

Bet Befadois heeft tot zijn principaelſte 
ftadt Baſas, een daghrepfens ban Bordeaux. 
De andere zijn S- Bazeille , ende la Reule, op 
de Garonne genden : Monfegur opde Drot, 
S. Ferme,Caftel-Moru, Geronde ende Same- 
terre , ende tat de Dordonne toe zijn vele 
Dorpen. 

Dolght het Kant Lapourd, ofte Lourde, 
t welche twee Bifdommen heeft / namelijck 
Bayonne ende Aqs. Bayonne is de Booft- 
ftadt bes Landts/ welcherg jurifdictie hem 
upt-ftveckt tot de Kiviere Iron toe / de welc⸗ 
* aen geen zijde ban S. lean de Luz is ghe⸗ 
egen. k 
Wet Tandt Lan Xaintonghe Heeft ten 

Rooden Poictou; ten Hoften Angoulefme, 
ende Perigort ; ten Zupden de Garonne; ens 
de ten Weften de Oreaenfche Zee, De boor: 
naemfte Stadt ig Saintes : de andere zjn 
S. Iean d' Angely , Lorgaire, Archaut, Pont- 
Loubleze, Taillebouig , Iarnac, Barbefieux, 
lofac, ende Brovage, vernaemt om des fouts 
Wille/dat aldaer gehaelt wordt. 

Bet Parlement Van Renné begrüpt Het Steden en 
hooghe ende lage Bretangien , ende heeft tot Landen ons 
ghebupzen ten Doften Normandyen,Mayne, Det bet Pare 
ende Anjou , ten Zupden Poictou; ende aen 
de andere twee zijden de Oreaenfche Zee, 
Zijn lengde is fes daghen repfens / ende zijn 
bzeedde dp. Men fpzeecht aldaer twees 
derlep talen ; d'eere/die in't hooghe Bretan⸗ 
gien ghefproken Wordt / is de Franfche 
Opzake/ende d'andere de Bretonſe / die met 
de andere talen niets ghemepnen heeft; en: 
de Defe Wordt in ‘tlaahe Bretangien ghes 
bzupekt. Bet hooge Bretangien light Hes 
ſtelijcker ende het ig Lan het laghe ghes 
fchepden door een vechte fireeck/ die ghe⸗ 
trocken wozdt Han het Dorp Chafteau Án- 
dror ; ende ſtreckt tuffchen Quintijn ende 

_Corlay na het upterfte ban de Golfe Van- 
nes tot de AMbiere Vilaine; fulckg dat S.Iean 
in het lage-Bretangien blijft. De Booft- 
ſtadt deſes Landts is Nantes ; ende de 
Stadt / daer het Parlement ghehouden 
Woet/ ig Rennés; de andere Steden zijn Dol, 
S. Brieu, S. Maló, Dinan ‚ Rieux , Chafteau- 
briant, Lamballe, Vitray,Iugon, S. Aubin du 
Cormier , Plerel „Ioêlin , Maleftroit, Ponti- 
gny, S. Tulien,Anceniz. Bet laghe Bretan- 
gien heeft tot zijn voornaemſte Dtadt/Van- 
nes ; de audere zijn S.Paul de Leon, PAnd- 
riguier, Blave, Breft, Morlaye , Guincamp, 
Quimperlay ‚ Conquernaux, Quimberco= 
rantin, S. Regnaud des Bois. en beflune 
te Britangien is baneen Graeffchap ineen 
Bertoghdam Verandert ten tijde Henri- 
cill, Konings ban Engelandt , ende is aen 
Vranckrijck gheraeckt na de doodt Anne 
van Bretangien, Die eerft ghetrout hebbende 
Eduardum Pꝛinte ban Wallien , (een fone 
Eduardi JV, bes Konings ban Engelandt) 
daer na verhouwelijckt is aon Maximi- 
lianum 1, Booms Kepfer/ daer na Karo- 
lum VIII, Koning ban Dranckrijck / ende 
ten leſten Lodovicum X11, abet rout heeft: 
ende Door defe midbelen is Brerangien aen 
de Kroone ghebecht ghewozden. 

Bet 
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Kanden en⸗ Det Parlement ban Dijon begrijpt te 
be Steden phenwoozdigh 't gene mén ’t Hertoghdom 
onder — ban Bourgongien noemt / ’twelck men 
Don Meent en getrocken — hebben ban 

opterende. EEN plaetſe Bourgongien glen emt / ín 
* t LTandtſchap ban Tbr Zine limiten 

ten Poozden zijnde landẽ ban Champagnen 
ende Auxerrois, Waer afeen gedeelt aen onfe 
Provincie is; ten Weften Niverne, ende 
Bourbon ; ten Zupbden Beaujole ende Lyon; 
ten Oofiende Gibiere Rhofne, die het ſelve 
ban Savoyen, la Breffe, ende Franche-Comté 
af fondert. De Voornaemfte ftadt deſes Ber: 
toghdoms is Dijon, bp-naop de Frontiere 
ban Franckrijck ouer de Bibiere Oufche gez 
legen. Ende alift ſake / dat deſe ſtadt ín den ja: 
re 1227. af-gebrandt geweeft is / ſoo is noche 
tang be felbe tegenwoordich beel ſchoonder / 
alg opt. Daer ie noch Autun, boormaelg een 
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ante ende vermaerde ſtadt / die hupfe teec⸗ 
enen van antiquiteyten heeft / ende veel au⸗ 

dere in voortreffelijckheyt te boven gaet; eit 
Was de Hooftſtadt ban Hedue, eere der tWee 
factien/die geheel Vranckrijck in roeren ſtel⸗ 
den. Daer na wort gerekent Beaune, daer na 
Chalon op be Saone, cube ten laetften Semur 
ín Lauffois, Tournus, Nuyz,Avalon,Saulieus 
Flavigny,-AufTonne,Noyers,Ravieres,Leigne, 
Monbard,Chaftillon,S. Seine, Seloigne,Cre- 
vât,Viteau, Verdun,Atnay,Seurre, Tonnerre 
ende Senefcey- Men frelt in Bourgoingen dip 
ardere Biſſchoppelijcke Steden / die onder 
Parijs — namelüijchẽ / Nevers, Hooft⸗ 
fiadt van't hertoghdom Niverne, Auxerre, 
ef Maſcon. Noch heeft men gevoeght tot het 
Parlement vã Dijon, het Lant Lan laBreffe, 
Waer af Bourg be bonrnaemfte ſtadt is; met 
noch het Biſdom Lan nek ‚Bugey, Vero- 
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mey, ende be nieu Landen aen Savoyen gele: 
gen. Det Hertogdom Ee is 
aen de Kroone Van Vranckrijck ghehecht na 
de doodt Caroli ben leften Bertoge van Bour- 
gongien,die boor Nancy gebleven is:aengeſiẽ 
Dat terftondt na fijn doodt de Koning ban 
Vranckrijck Lodovicus II, het felfde hem 
—e— — het Graefſchap van 
Maſcon heeft den Koning Ludovicus ghe⸗ 
kocht ban Ioanne Grave deg ſelven Lants / 
ende Elie ſjn Bupf-vzouwe. 

Bet Parlement ban Grenoble begrijpt 
beoormoe Det gantfche Dauphine, hebbende tot ghe⸗ 
onder het bipren ten Zupden Provencen; de ſtadt Am- 
Parlement brun ig Dooft-ftadt defes Landtſchaps / 
ban Greno- ’t welck men het hooghe Dauphine noemt: 
ble, ten Poorden Het Tandt ban Lyons ende la 

Breffe ; den defen hoerig het neder-Dauphi- 
né,van’t welchede Aerdts-biffchoppelijcke 
Dtadt Vienne, Booft-ftadt is. Aen de Weft- 
zijde heeft het de Rhofne, die het van bet 
Lyonnoife Landt ende ban Vivarez ſcheydt; 
eude ten Dofien Savoyen. De boor 
naemſte Dtadt ig Grenoble, 't Dof des Pare 
laments / bp va ín 'tmidden des Landt⸗ 
fchaps gheleghen, De Steden langs de 
Rhofne , of dichte bp/ zijn Ternay, Vienne, 
Roffillon,S. Valier, T heim,la Roche, Valen- 
ce ‚ Montmeltinar ; ín het Landt nu op het 
blacke ligghen Quirieu,Cremieu,Bourgoin, 
la Tour du Pin, la Cofte S.Andre, S. Marce- 
lin,Voiron, S. Anthoine de Viennois ,More- 
tel, — — ‚Romans ſur l'lſere, 
Loriot, Chabeul, Creft, Die. ent gez 
berghte zin gheleghen Ambrun een Berdtg- 
biſſchoppelicke Stadt / Gap, Talart, Brian- 
con,Chorges, Serre ,‚Monbrun la Murc, Eſſil- 
les ; het Landt ban Thiefves ; waer af Gap, 
ende Briangon twee Baronven zijn. e 
voornaemſte Landen in de laeghte zijn Graf- 
fivoden,’t welck dicht bp Grenoblen light ; 
bet Viennois, 't Welck ontrent thien mijlen 
fang ig ; la Valoire , ín ’t welcke de Steden 
Moras , Beaurepaire , eude la Cofte S, André 

_ gelegen zijn; eene der voornaemſte plaetfen 
ban Dauphiné; met het Velentincifle ; oock 
van grooten omgarg zijnde. Den Koning 
Philippus de Valois verkreegh defe Pꝛovin⸗ 
tie ban Humberto Dauphin van Vienne, ín 
’tjaer 1340. Op tonditie Dork dat den oudt: 
ften fone der Koningen van Vranckrijck ben 
name van Dauphijn boeren foude. 

Stedenen⸗ Det Parlement ban Aix begrijpt gheheel 
Be vanden Provencen; greuft ten Noorden aen het 
onder bet Dauphiné erde de Riviere Durance; ten 
Parlement Doſten aen De Alpes erde de, Ribiere Vare, 
forteranbe eeu welckers oever na de fliicker-handt 

men Nice fiet ligaben; ten Zupdenaende 
Middel· landtſche Zee; ten Weften genf- 

deels aen De Beerlijchhepdt ban Orangien, 

anderdeels aen het Graeffchap Lan Avi- 
gnon. De principaelfte Stadt in Proven- 
cen ís Aix, de Stoel des Parlaments. De 
andere zijn Marfeille, Arles, bp welcke Ca- 
marque light/ sijnde een ſtreeck baft Landt / 
befioten tuffchen twee armen ende canalen 
ban de GibiereRhofne, inhoudende feven 
groote Provenfaelfche müſen / die meer be⸗ 
dragen/alg twaelf Franſſche mijlen/ ende in 
bit Camarque ín obervloedt ban Koren / alg 
mede van Weedt. Daer ie benebeng dat 
be pleine Van S. Chamar , Van Miramas , Se- 
nas, Malemort, tot Ourgon toe/ ende Ardage 
na Durance henen / 't welche bp la Bezufle 
vergheleken magh worden / ende in dit gant: 

Steden ens 
De Landen 
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fche ghewefte vindt men menighte ban 
@zangie/ Citroen/ Granaed / Olof /ende 
Pijghboomen / ende de fchoonfte Wijn-ber- 
gen Die men fien math : hier zijn oock ſchoo⸗ 
ne Palm-boomen/ die alſoo goede bzuchten 
draghen/ alsdiein Africa zjn. Deandere 

teden zijn Riez, Frejus, Graffe, Senez, Glan- 
defve , Vance , Digne , Cifteron , Brignoles, 
Ourgon, S. Tropez, Hieres, Antibe, Tolon, 
Salon,de Craux,S. Maximin, Tarafcon, Dra- 
uignan, Forqualquier, Vallanfole , Pertuis, 
erre,le Puy, ofte le Peucho, Tuſſthen Aix 

ende Marfeillen is de Beplighe Balfem van 
Magdalena. Wat nu de maniere belangt/ 
hoe dit Landtſchap aende Krooneghekos 
meu ig / moet men elijck Weten / dat 
loanna Koninginne ban Napels, ende Gra: Boe Pro⸗ 
binne ban Provencen, liet tot Sucteffeur bencen aen 
in hare andere Heerlyckheyden ende in dit — 
Graeffchap mede Lodovicum Han Anjou, „aj, — 
ſone ioanis, Kontngs ban Vranckrijck , na jg getuojdé. 
Dat fp hem gheadopteert hadde / om haer 
over hare bpandente weeken. Ludoyicus 
hadde tot Ducreffeur Ludovicum IL, ende 
defe Wederom Ludovicum III, mede geadop” 
teert Van loanna II, Koninginne ban Na- 
pels, om te zijn Woning ban Sicilien , ende 
Hertogh ban Calabren. Ludovicus III, 
fonder hinderen fterbende/liet (Doch met bez 
williginghe loanne II.) aile zijne Landen 
aen Rene ban Anjou zijnen Broeder ; bie sijn 
Bechten ban het Koningrjck ban Napels, 
ende Van 't Braeffthap ban Provencen niet 
Willende ober-gheven/ aen René ban Lorey- 
nen zijn gan fone/ ghekomen ban zijn 
dochter Yolant, tranfpogteerde de felbe aen 
Carolum zijnen Bzoeder / Grave ban Mai- 
nc ; de welcke berlozen hebbende zijnen fone 
Carolum ; flelde tot bolkomen Erfgenaem 
Lodovicum II. Koning van Pꝛantkrijck. 
Andere feggen / bat dit ghefchiede bp Teſta⸗ 
ment ban René, niet ſonder gene beklagh 
ende moepelijckhepdt ban René ban Lo- 
reynen. 4 

Det Parlement ban Bearn begrüpt twee Landen ens 
Bifdonunen/ vamelijck/ dat ban Eſcat ende de. Steden 
van Oleran. Dit Landt ie gheleghen gehjeel onder bet 
aen den boet ban het Ppeneife gebergte, Parlement 
hebbende fijn lengde van 't zupdê na ’t Noor⸗ * — 
denseude tot gebüprenten zuyden het Graef⸗ 
fchap ban Bigorre; ten Rooꝛden tkoningh⸗ 
lijcke Bifcayen , ban het welcke Bearn 
Door de Cave ghedeplt is. Zin bzeedde 
is ban 't@ofien na 'tWeften / legghende 
ten @often aen het landt Lan Landes ende 
Chaloufenevens de Adur , ende ten Wetten 
aen het Navarroife Bifcayen. Bet Landt ban 
Bearn is in tween verdeplt; aen D'eeri zijde 
heeft het't geberghte daer light Oleron, 
gẽ d'ander zijde de Vallepen/daer light Elcar. 
De boornaemfte fladt is Pau , de Stoel des 
Parlemeuts. Zinandere Steden zijn Or- 
thez, een oude Woonplaets der Graben ban 
Foix,ende Beeren Ban Bearn,Morlas,bie recht 
hadt om gelt te ſlaen / Nayeenftercke ſtadt / 
ende neeringachtigh / die in den jare 1545. van 
Hemels vupz geheel verbrandt is, Pontac, 
Codarch ende Navarreins, gheleghen aen den 
voet deg geberghte. Daer is oock het lage 
Navarre, in het welcke S. Palais ghelegenis. Steden ens 

Pet Parlement ban Metz begrijpt Toul de Lenden 
ende Verdun, be Welcke onder de ghehoor⸗ geboozende 
ſaemheydt deg Konings ban Vranckrijck Onder het 
züjn/ende houdt ober al goedt garnifoen in de ind — 
felve, We ſtadt Mets is outer 't gigbiEnt ber — 

konin⸗ 
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— ban Vranckrijc gebracht doozHen- 
ricum II. Defe ſtadt Wort befpoelt vã de Mo- 
ſel eñ Sille. Wag vooꝛinaels de Hooft-fradt 
vñ Ooften-rijck; eũ nu wazt het geheele lant 
daer rontſom genaemt het lant Van Melin, 

Daer zijn võordts eenighe Eplauden/ die 
vr. _ onder Vranckrijck belhoozé/ende zün gelegen 

Eplanden inde Oceaenſe Zee ten Weften/ als het Ep- 
onder Vrâc- landt ban onſe L. Vrouwe van Bouyn. Het Ep: 
zijck behoor landt Ile Dieu, heeft dp groote Dorpen. 
tende, Bet Eplaudt Marmorier, is een Abdpe op die 

gemepnlijck la Blanche genoemt Wordt. Het 
Eplandt ban Raiz, recht tegen over Rochel- 
le, overvloedende in wijn / hier in light een 
ftadt S. martijn ige ep ha uu dẽ tijtel 
ban hertoghdom. Het Eplandt Lan Oleron, 
daer Woet groote menichte vã ſout gemaect. 
De Hoofden ban Franckrijck zijn die ban 

S, Matthijs, of ban Four, bie haer upeftrechen 
Be Goofs tot vooꝛby Vranckrijck na 't Weften, Bier 

Ben ban _naigde Cabo de Blankeneft, tegen ober Die 
Vranckjek, pan KentinEngelandt. Cabode Talmond, 

ende Cabo de Buch. In de Middel· lantſche 
zee nu ſietmẽ Cabode Gercel,bp de fontmige 
Cabo de S.Signo genoemt/ door andere ooe 
Cabo-baxo, Dan iffer noch Cabo deSete deſe 
is iulãguedocʒeñ daer na Cabo de la Haque. 
De Boffen in Vrancktijck, zijn veel. In 

bet Landt ban Mayne bindtmen de Beffen 
De Boſſen van Verffay, Longoulnay, Perfi, Sille, Char- 

fn Vrancke PaysAudain,Maine ende Concite: Fn Peder- 
zijckleggens Brictangien zijn die ban Boflblanc , Toriant, 
De. ende Guirche: Fn Poitou, zijn die van Moul- 

liere,Dine, Broffe, ende Ligne : Fn Berry zjn 
be Boffen ban Robert ende andere : Fn An- 
jou bie Lan Loufaye ende Marfon : An Bolo- 
nien zijn Die Van Surene. Celles , Hardelot, 
Dalles ende Bourfin: In Vermandois die Lan 
Recoigneende Bouhain, An Picardyen nu/ 
be Boffen van Baine, laFere, Beaulieu , ende 
Coulli. Maer boven almoet gedacht zjn 
Van het Orleanfe Bog /’t welche upter-inaz 
ten grooter ís/ dan eenigh Bafch in Vranck- 
rijck; alg mede het Boſch ban Fontaine-bel 
leau,de jaght · vang der Koningé ban Vranc- 
rijck, fo oock mede ditkmaels in het Bofch 
ban Montargis. Daer iſſer noch een, grooten 
— Bet foude te lang vallẽ te bertelié, 
„De boornaemfte Aibieren zijn de Seine, 

die zijn begin heeft inhet Gheberghte van 
Voge ín Borgongien, — door Parijs na 
Kouanen, ende ontlaft hem foo in de Zee, 

Be boor Pyde Seine loopt de Marne, die upt het ghe⸗ 
naemfte EN berabte ban Faucilles komt / een wepnigh 
Vrancrijck, Boten Langres , ende loopende door anville, 

S, Dedier,Chalon,Dormanrt, ende Meaux, en” 
be op-nemende eenige Wepnigh-bermaerde 
Rivieren / alsde Sauc, Boige, Ourg , ende 
Trefime , mengt hem doorde Seine, aen de 
Brug Charanton bp Parijs. De Oyfe komt 
ban eer: plaets boven Guyfe ten Ooften lig: 
gende/bichte bpeen Dorp Orgny. Zp loopt 
door Picardyen , ende begehtende Guyfe , la 
Fere, Compiegne,S. Maixant,enbe eenige an⸗ 
Bere Steden / outlaſt fp haer ine Seine dich⸗ 
te bp Poifly , een Wwepniah boven Pontoife. 
De Aiſne Wardt bu Crfare ghehauden voos 
een Aivtere van her Belgiche Gaulen , íu het 
upterfte des Bidains van Reims : haer bez 
ain heeft fp in Barro's , boyen Clermont , 
Bicht hu een Dory Sou:liy ahenoemt. De 
Loire heeft haer begin in Auvergne, ín een 
plaets genaemt la Font de Loire. Deſe Fie 
bier doorloonen hebbende bele Landen / ende 
vloeyende Doos Roane, Marciny, Defife, Ne- 
vers, Souilly, Gyen, Gergeau, Orleans, Blois, 
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Amboiſe, Tours, Saumur ende Pont dé Cé, 
ontlaft hem inde Zee outrent Nantee, 
neemt bele fcheep-barende Rwieren op / als 
allier, Chair, Vienne,ende de Maine: de Al- 
lier heeft haer begin ontrent Cleremont , enz 
de is Vifch-rijcker Dan de Loir , hoe wel fp 
Elepnder ig.  Dp loopt doo, Molinet „ende 
loft fich ín de Loire opeen plaets / die ghe⸗ 
noemt wordt le Bec d'Allier. De Rhofne 
komt upt den Bergh van la Fourche ; “it 
t hooghe Valais; ende loopt door het JBepz 
ban Geneve,na Lyons,alwaer de Saone Daer 
in loopt : Wan daer Loopt defe Awiere na 
Vienne, Tournon „Valence; Avignonende 
andere plaetfen/ tot Dat fp haer ontlaft door 
twee armen inde Middel landtſche Zee/ 
Dicht bp Arles fn Provencen. In defe Biz 
biere loopende Saone te Lyon, de ere tufs 
fchen la Kocheende Valencesente boven Dien 
de Droumeende Durance. De Saond neemt 
— begin dicht bp de beginſelen Han de, Ma- 
tende Mofel: fp — Door Bourgongien, 

ende werpt ſich in de Khofne onder Ly on;bp 
De Abdy ban Elnay. De lfere loopt door 
Grenoble, ende Romans in Dauphine, hoz 
mende Lan Savoyen , ende Loopt in de Rhof- 
ne biecht bp Valencen in Dauphine. De 
Droume kemt upt de Alpes, menghende ſich 
met de Wateren Lande Rofne bereden Va- 
lencen, De Durance komt sock upt de Al- 
es, ende ís de moepelijchfte Aiviere Lan 
ranckrijck , hebbende gheenen ghewiſſen 

loop. Ee Garonne verdeylt (na Cæſaris 
fchzijtven ) de Gaulifche van de Aquitanifche 
DVolckeren: fp ſpruyt upt het Ppreveifthe 
geberghtelbp een plaetfe genoemt Cadaulp, 
ende Komende ban de Berghen ban Foix 
loopt fp na Tholoufe ende Moiffac, ende ban 
daer na Bordeaux „bp de welche ſy in de 
Aquitanifche Zee loopt, In befe Aibiere 
loopen de Tary,Gers,Oold ofte Lorh,ende de 
Dordoigne, eé groote ſchip· dꝛagende Ribie⸗ 
re/eude bie Wepnigkh voor de Garonne wijkt, 

Det foude lang te verhalen vallen/ alle de 
fchipdragende Revieren Lan Vrancktijck op 
te tellen/ ſullent derhalven hier bp latenbes 
ruſten / ons — Dat wy de voor⸗ 
naemſte beſchreven hebben. 

Geſtalteniſſe des Landts. 
Even ghelijck Vranckrijck verſcheyden 

Pꝛovincien heeft / alſo hebben de Provincien 
oock berfchepden geſtalteniſſen Coft hoeda⸗ 
nigheyden) de weſcke ick beneerftigen falin 
foo wepnigh Woorden te begrijpen/als doen⸗ 
lijck is. Serſtelijtk het Landt ronde-om 
Parijs íg feer vermakelijck ende vruchtbaer / 
ende heeft geen ghebreck noch Lan kaozen/ 
noch van Wijnen/ zuybel / hoy / bruchten ende 
weping / noch oock van wateren / diemen al⸗ 
daer Van alle kauten ſiet; twelcke Parijs oock 
foo wel gelegen maeckt/ dat het te verwon⸗ 
deren is. Men ſiet onder andere aldaer de 
Beke ban Gentilly , die oock de Kiviere ban 
de Gobelinen genoemt wordt / beguamer omt 
fcharlaften te verwen / daneenighe Rivieren 
in Vranckrijck, Oock bind-men te Montmar- 
tre Dicht bp Parijs, ende andere gebupz-lans 
ben beel Witte-kalck/ die te Parijs ín alderlep 
ghebouwfelen ghebruyckt wordt makende 
derhalven de timmeringhen te Parijs foo beel 
te müumoepelijc. Det lant vontfom Chartres 
geeft veel kosen/Wijnenende bonn-Lruchté: 
Woet bebochtight ban eẽ klepne Niviere / ge⸗ 
noemt Doeuvre,die ooc Door de Dtabt loopt. 

Det landt Lan Beance is een vã de beruchte 
6 ĳ ‚ baerfie 

VII, 
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baerfte Kandtfchappen ban Europa in Cere 
We/ fulckg dat — Sicilien, noch Engeland: 
eenigbfing daer bp te bergelijcken fijn; alg 
fijnde een Dan de vosrnaemſte kozen-falde: 
ren ban Parijs. Fn defe gantfche contrepe 
enig niet eene Aibiere Die zijnt loop om lage 
ſoude moghen hebben / Want het is gheheel 
Becht erde black landt / ende ’t gantfche 
Beauce bug founder wateren zijnde, is het van 
neode/ dat de Inwoonderen ban Parijs hare 
Wateren trecken upt Mepekens / ofte delliu⸗ 
ghen/ ende Putten/die (om-Wijlen Somers 
meeft op-droogen. 
„LaSoloigneig een fandigh Landt / ende 

Dier waſt veel Rogge. 
'tLandt rondtg-om Blois henen heeft 

Bberbloedt ban Kozen/Wijnen/ / boomvruch⸗ 
ten / ende andere ghemackeigckhepden 
bie tot ’smenfchen naodt-dzuft dieuftigh 
zón : heeft oock Deel klaof-hout / ende lang 
haut / beel ibieren/ Weken / Poelen /ende 

zinghende Fontepnen/ ín t welche het 
cauce te boven gaet. Tuſſtchen Orcheze 

Verhael van Vranckrijck. 
Picardyen,’twelck vande Kivieren Some 

Opfe/ Ainau / Lefcau/ Dcarpeende andere 
bebochtight wordt/is een vã DE Loor-naeme 
fie kozen-folderen van Parijs, ſoo dat hem 
niet ont bzeeckt dan de Wijn ; t welcke meeft 
boezdt-komt / om dat de inwoonderen niet 
feer haren blt aenwenden om 't landt Lol 
Wijngaerden te ſtellen / ende te bebouwen; als 
om dat de rafĳjuen viet en ſouden konnẽ rijp 
Wozden ; ofte upt ghebzeck ban goedt landt, 

'tILandt ban Niverne heeft Drie fchip- 
dragende Rivieren / namelijck De Loire,de Al- 
her,ende de Yvonne, ende noch andere gheen 
fchip-dragheude/ alg de Nyevre, vermaerdt 
om de We pden die defe bevochtight:oock rez 
kentmen daer ín de Lixentes, Laubois, Aron, 
Aleine,Acolin, Bresbre, Arrou, ende Quievre. 
Het platte landt ig. bol boffen erde wepden / 
bet welcke maeckt dat het volck wepnigh 
wercks maeckt ban het boedel des Vees / 

ende Bloys wordt beer lack-aerde gebonden. 
‘t Landt rondtg-om Orleans henen ig me⸗ 

be foo Vruchtbaer alg eenige andere / aenger 
fien het pets bpfonderg meer heeft als d'ans 
dere. Daer is beel bermaecks foo omte 
gaen biffchen/bincken/als ter jacht te gaen/ 
aengbeften de bifch/ voghelen/ endet wildt- 
braet Daer feer oberbloedigh is : maer boz 
ven al is het Landt van Orleans ſeer bere 
maert om zijne (choone Wijnen / foo witte 
alg roode / die menin alle Landen feer Wel 
Kent / ende gaerne dzincht. 
‚Bet Landt ban Gaftois is niet ſeer bꝛucht⸗ 
baer / in beel plaetfen (eer ſandigh / ende geeft 
wepnigh bauchten/ig mettemin (eer verma 
elgek om zijn Boſſchen ende Givieren. 
t Tandt ban Sens ig foo over bloedigh in 

alle dingen / datter niet tot smenfchen nood- 
druft van noode ig/ of het bꝛengt dat voort. 
‘t Geeft beel Koren ende Wijnen/feer lecher. 
Bet Llepfch is daer goet koop : Bet fupbel / 
be wolle / ende andere dingen Erijghtmer na 
Weng:als mede de big. Daer is foo veel ofte 
meer noten-olp alg ín eenighe plaets ban 
Vranckrijck, aengeften dat het gantfche landt 
bol nooteboomé ftaet/Boorneemlijck Cham- 
pagne, het Welt tuffchen de Kivierẽ Yvonne 
ende de Seine gelegen ís; ende ban Monteriau 
tot Sens ontbꝛeeckt de Yvonne, ende aen 
geen fijde d' Yvonne nat Gaftinoife landt fiet 
men fchone Bergẽ bol ban Wijngaerdé befet. 

Bet landt ronds-om Auxerre 18 niet min 
Bermaert om fijn Wijn-bergen; gevende foo 
bele wijnen / dat het Parijs Loor den meeften 
tijdt ban 't jaer daer mede berfiet. 
Champagnen iseen black ende beucht- 

baer landt/beguaem tot de bouwinge; even” 
welig het in ſommighe plaetfen feer licht 
landt / ee fijne gReefteren Wepnigh 
nuts. Wat belangt het landt vaula Brie, hoe 
Wel het bol boffen is / ig een feer goedt Lant / 
hebbende een foete ende gematiahde LTocht / 
belfchoone arooteiibieré/miets gebzec heb⸗ 
bende dat tot s Menſchen nootdzuft behoef⸗ 
lijck is / aengeften het verſien ig ban Wijnen/ 
kooren/2dee/boom-bruchten/boffen/ wildt · 
baaet / wildt· vang / ende overvloedt ban Dis, 

Bet Landt ban Provins ig vernaemt ban 
Wegen de Conferbe ban Boofen/ Die aldaer 
gemaeckt / ende door gantfchV ranckrijck gez 
ſonden wordt. De wijn moet het ban fijn * 
bupzen halen/maer heeft overbloedt van koz 
ren / weyden / ende Waters genoegh. 

—— —— — — — — — —— — — — — — — — — — —— — — 

— —— 

Nevers vindmenſteen / om te metſelen / waer 
mede de Hupſen te Orleans, Blois ende Am- 
boiſe Berciert fijn / om dat mé de felbe large 
De Loire tot daer ghemackelijck boeren kan, 

Het Landt ban Berry is ten meeten deele 
vruchtbaer vã alle noodt-druft Wel berfien; 
ebbende Woffen/Wijn-berger/bouw-landt/ 
leys / boom· vruchten ende wolle;met noch 

een menighte ban KRivieren / alg de Cher, In- 
dre,Creufe, Aſin, Choeſtre, Colin, Tripende, 
Moulon ende auron, Welcke meeft alle in een 
loopende / fn de Loire, maken Datmen de 
Koopmanfchappen ban Berry bequamelijc⸗ 
Een elderg boeren kan. 
t Laubt ban Touraine ig eeneder Lruchte 

baerfte Landen ban Vranckrijck,eft het eeni⸗ 
ge dat de leckerhept ende lut-hof van Vranc- 
rijck genaemt mach wordẽ / nadien de locht 
aldaer foo goedtis / datde Vruchten aldaer 
na Weng rijpen/ ende de befte ban geheel Eu- 
ropen fijn ; die men te Parijs oock boven alle 
andere in weerdẽ hout/ koorn ende wijn / als 
oock de Boſſen / en fijnderniet gebreck / bes 
quaem foo wel tot de Jacht / als brandin 
ende timmeragie. Men bidt daer oor 
ſchoone Witte freen/ beguaem om te hou⸗ 
Wen/ bande welcke der Boeren Gupfen oock 
meeft gebouwt fijn. 
De landen ban Mayne, bevochtight Lan 

de Mayne,Sarte ende Zoir, oock andere klepe 
Bivierkensg ende beeckſkens / die ’tfelve vet 
maecken / is feer beguaem tot weypdingh 
ende Hoordt-teelling der Beeſten / meer alg 
tot den Landt-bouw. Zulks dat die van 
Manceau meer Vee / als Koren ofte Wijnen 
opbzenghen konnen: niet om dat het Landt 
daer Van ontbloot fp (aengeften het plaets 
fen heeft/ Die fo menighte kozenerde Wijs 
nen Boort-gheben/ Dat Anjou noch Tourai- 
ne ’tfelbe te boven gaen / noch in goedheydt 
der Wijnen/norh in overvloedt ban Kooren) 
maer om dat fulckg niet dan cenighe cons 
trepen gemeenen is. UEA 

det Landt ban Anjouig in bele plaetfen 
feer ongelijck / ende heeft velden ende landen 
met fchoone Wijngaerden wel verſien; erde 
‘tplatte Landt is ban wilderniffen wel — 

teu: 
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fien: heeft oock lang hout / ende ballepen 
met, groene weyden wel voorſien beguaem 
om het Dee te voeden: Zulicks dat aller⸗ 
hande nootdzuft / ende leckernpen aldaer 
ghevonden Worden/ ende boven al Worden 
de Witte Wijnen-defes Lantfchaps Loor de 
befte ban Vranckrijck gehouden. Het is mez 
De ban bele rivieren bevochtight/ diemen 
tat 4o, toe telt/ fonder daer in te begrijpen 
de Pontepnen/ Byvers / Poelen/ Moraſſen⸗ 
Beeckfhens/ ende vele vis houwers: ende 
om in een wooꝛt upt te ſpreecken / het ís eene 
ber treffelijckfte Woonplaetfen ban Vranck- 
rijc; daer comé de meefte ſchaillien diemẽ in 
Vrancrije fiet. Oor zijn de Huyſen te Angers 
eñ elderg meeft met de ſelbe ghedeckt / verz 
mits de ſchaillien albaer beter koop zijn dan 
de tichelfteenen. Men fiet oockt over al onz 
trent Angers de hepninghen bande Tupnen 
ende Speel-hoven ghemaeckt ban gat 
ftucken ban —— — fomwijlen een 
man hooghte hebbende, de welcke fn de aer⸗ 
be Daft ghemaeckt zijn, In Anjou is oock 
groote meruighte ban lijnen ende linn 

_ Wat Normandyen belangt/ontrent Koua- 
nen 30u Dele fchoone ende vruchtbare Vel: 
den/ alg Dat Lan Rhornmois, een der. befte 
ban Vranckrijck. Doch dit Lant begheeft 
ich meer tot den koopbandel als tot den 
andt-bouw; gheliĳck meeft albe refte van 
Normandyen deet/ van weghen’t ghemack 
biet heeft ban de Zee, ï 
„Bet landt ban Caen heeft defe particula? 

Eitept/ Dat alfjoewel Normandyen wepuigh 
Wing boortbjengt / nochtans al tameljcs 
Ken veel te Caen groept ; doch te Argencen; 
drie mijlen ban daer / zĳn de Wijnen feer 
bend ende de inwoonderen van Caen Ber: 
ien hun van deſe. Om den Lefer niet Verz 
drietigh te ballen/ indien men gheheel Not- 
mandyen te famen neemt/ foo ſalmen doch 
bebinden dat het ban geen nootdzuft ofte 
lftocht ontblooteníis. Want ban kozen 
heeft het goede boozraet: ſupvel erde vleys 
iſſer in oberbloët/ende dd van boom⸗ 
vruchten. Zo pemänt mp fegit/bat dít lant: 
fap geen Wijn en heeft / ende dien elders 
alen moet/dien antwoozde ick/dat het daer 
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Wijnen/ is mede een der beſte Tanden van 
Vranckrijck, fo dat het oock zijn coopnan⸗ 
{chappen na Spangien fent/ als oock na 
Enghelant ende andere Landtfchappen: fo 
is oock het Lant van Angouletme utet min * 
vruchtbaer in koren ende Wijn/ welckers 
geetbhept ghenoeghſaem bekent is. Het heeft 
oock laeghten / die tot het hoverteren fa bez 
gquaemzijn/ dat het in fraephept bp Ita⸗ 
lien met vecht mach vergeleken worden; enz 
de indefe laeghten groept veel khennips. Bet 
geeft oock veel houts / t welck upt het Bog 
Ban Braconne gebaelt wort / zijnde 't groote 
fie Bos mdit geheele Lantſchap / hebbende 
de Grootte. ban 1450, Gemetenlants. 

Bet lant ban Perigord is bergbachtigh / 
ſteenachtigh / ende fcherp/ ende bal Boflen/ 
die font bol Epchen-houtzjn/ die (p Iarrye 
op haer fpralie noemen: maer meeſt fictmen 
daer Heel Kaſtanie-boomen / 't welck Het 
volck ꝓrofitelckſt is foo om Hun felben te 
boeden/ als om hare verckens te meften. 
Noch ig cen ban de meefte fracpighepden 
defer Boſſen / dat het Bout ghekkapt zijnde, 
wepnigh tijdts daer na weder groept/ ende 
vruchten draeght ín overvloet / noch beter 
alg voor heen: Ende fo ſulcx niet en geſchie⸗ 
de/ het waer onmogelijcken datmen fo Geel 
Vſer ende ſtael ſmiſſen onderhouden foude/ 
als in dit Kant zĳn. Zulcy dat mp dunckt dat 
dit landt geheel onbruchtbaer is / ende gheen 
granen tot’s menfthen onderhoudt Loort en 
beenat. Doch terwe ende rogghe heeft het 
ghendegh om zijn inweonderen te ſphſen / 
ende fomwújlen om Dare gebueren mede te 
deylen. De wijnen zijn goet ende quact/ na 
de plactfen daer de ſelve groepen / Want die 
gepluckt worden na Montron dicht bp Li- mofin, zin wat groenachtig / ende Hebben 
weynigh krachts / al hoe wel datter ootk 
Flactfen zůn lange de Bandiat, daer Hen Win 
beter is: maer comende bp de Stadt Peri- 
gueux, ende noch erder 1a’tlant ban Agen, 
daer zijn De Wijnen letker/ goet / eñ voet fäcrit; 
niet dampigh / maer gefont inde maghe: enz 
De de Jocijt is aldaer ſo goet ende fubtnl/ bate 
men daer weynigh peften of befimettelĳjche 
fiecktenen bindt: Daer zijn oock ſulphur⸗ 3 

tegenbe Cydte (dat ie / appeldzanck) ende 
peerendzanck heeft/die (eer aengbhenaem is/ 
ende 'tghebzeck deg Wijns wederom ver⸗ 
foet. Daer zĳn alleenljck eenighe plaet- 
fen/ ghelck oock ín Pycardyen, aen de Zees 

achtigeende aluphiahe wateren/ dietot de en Fon⸗ 
Medicijn feer- beguactn zĳn. Dicht bp een tepn die ebt 
gehucht / Maffac gendeint/ ig een vloet / die ende bloept 
bloept ende ebt/ eben alg de Zee/ die voor⸗ ghelück ce 
bp Bordeaux loopt/ hoewel de ſelbe daer wel 2% 

kant/ die ſandigh zijn/ ende hate befitteren 
weynigh nuts doen. — 

Bretangien is een goede Provincie / de 
welcke fchoon boulandt Heeft / ende wep? 
ben in overbloet/ beemden ende boffen tot 
allerhande gebzupek feer dienftigh. De Zee 
maeckt het neeringachtich / ende geeft bun 
Beel foutg/’t welck fp door des Sons cracht 
Daer upt trecken moghen / ende doorde ghe⸗ 
bupzlanden benen omvoeren, De pfer eude 
loodt-mijnen/ oock ín ſommige plaetfen de 
filbermijnen en zĳn aldaer gheen ghebreck. 
Daer waft oock Wijn/ maer niet fo beel 
ofte lecker/of de inwoonderen gaen De fel- 
be halen ban Anjou, oock tot Bordeaux toe 
repfeude/ om Gafcoenfen Wijn aldaer te 
bererijghen. Poictou ig vet / goetende rick 
landt/ geen ding ghebzeck hebbende / want 
daer bintmen Wijnen/ koren / bleps/ hout/ 
vis / Wolle/ boombzuchten/ende boffen/ die 
den jageren bermaecks ghenoeah om bun 
te oefferen geben tonnen. 
Xaintonge ig overvioedigh in koren / ende 

twee daghreyſens ban daen ie, En ontrent 
la Linde, ’t welck een cleyn Stedehen is / op 
de Dordonne gelegeri/ ig oock een Hontepn/ 
comende Lan een Liertantentooten/ hoogh 
zijnde ontrent 10. tocten/ ende een haif bas 
dem breedt / Wiens bloedt (od Hele waters 
geeft / dat díe geftadigh twee Eozen-moleng 
omdzijft. Ontrent 4. mijlen ban Perigueux, 
ín een plactfe la Roche genaemt/ ig een hoef 
lantg breet eñ wit ín een klip / van het welcke 
men cootfant Haelt/ hebbende de ſelve tracht 
ende verwe / als't ghene dat de Apotekers 
Bolus Armenius noemen: ſultx datmen ’'tfels 
be Van Hele plactfen comt aldaer vã daẽ halẽ. 
_’t Lant van Limofin gheeft wepnigh rog⸗ 
ge / zijnde een lant vat cout eñ mager ie:maer 
daer romt beel haver / goeft/ ende boeckwept 
hoort: Geeft oock beeldkaptanten ende radijs 
Ontrent Limoge waft ootk beel Wins / maer 
groen ende niet feer liebelijck : boch die upt 

het Neder-Lymofin comt/ig goet. Bet broot, 
vleys / boomvruchten / wiltbraet / wiltvang / 
ende diergelijtke dingen zyn aldaer ſeer goet 

G ij koop) 
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koop / ſo dat Het teLimdges Gants Goede coop 
te leben ig, Pet Neder-Limofin heeft gele 
Wijngacrden/ende zijn befte lant is Dichte bp 
Brive la gaillarde, alwaer veel wijngaerden/ 
Wepden/ende ackerlandt is. 

Auvergne,’t welt in hoogh ende laegh bers 
Deplt is / is volgens defe berdepling/Lan ver⸗ 
ſcheydẽ aert. Want het hooge Auvergne heeft 
alleenlick obervloet ban wepden/ ende beel 
rogge; macr heeft genen wijn/ daer het lage 
(in het welche Limagne leght) ín kozen/ wyr 
nen / Boſſen / wepden/ Fontepnen/ Kevieren / 
Mepren / volſchone big/ alg mede veel Saf⸗ 
fraen/ende Dilver-mynen overvloeyt. Fn 't 
korte / is Limagne eene der befte Landen Lan 
Vranckrijck, cnde zijne Meeſteren't meefte 
uut doet. Oock Bintmen ontrent den begin 

Een Bout pan de Kibiere Allier een ſchoone gout ende ende Azupz⸗ 
berw · mijn Azuyrverbomijn. Dichte bpCleremont loopt 

een clepn Rivierken Tiretaine ghenoemt/ oz 
Een jug Ver de welcke een Wonderlijcke Brug Gefien 

ban fen 
tepnwater/ 
bat in ſteen 
berandert/ 
gemaeckt. 

wort / die ghemaeckt ig ban het water eener 
Fonteyne / welck Water hart wozt ende in 
Steen berandert, Defe Wang Fontain is one 
trent zoo. fchzeden Lan de Úiibier/ ende de 
bug ban dit water gemaeckt:’t welck in deſe 
Riviere bloept/ heeft meer alg feffendertigh 
ellebogé lengde/ fes (waer/eft acht bzeet. Ene 
de lactdefe Fontepn/ alle de wepden Daer die 
langs bliet/ door de trangformatie bes War 
ters ín fleen / met ſteenſtutkſkens befaept/ 
‘twelck aenmerckeng waerbighis. Baer ig 
ootk ontrent Cleremont int midden Han het 
blacke/ een clepn heubelken of clomyp aerde/ 
upt welck de bogelljm druypt ende leecht/ 
gelet het water upt een fontepn doet / defe 
ogel-lĳjm ís fwartachtigh/ bet ende bafte 

tlevende / dienende ben Ínwoonderen aldaer 
om hare fchapen ende andere Dingen te tepe⸗ 
kenen. In Auvergne zijn mede Heel Warme 
badftoben/ alg te weten/ die ban Vichy ende 
Chaudes-aigues, 

Bet JLant ban Bourbonnois na de Forefts 
geeft wepniah vogge/ dan in ſommige placte 
fen/ zunde meeft gebheelfandigh. Fn ſommi⸗ 
ge plaetfen Wort goeden wijn ende gerft ghe⸗ 
bonden/ bepde de Handen zijn Lol boffen / et 
op beel plactfen Bang bultigh ; maer Forefts 
is le alg het Bourbonnoife lant. ' 
Wat nu Bourgongen belangt/ het Lant 

ontrent Dijon en geeft níet vruchts genoech / 
om zijn inwoonderen te onderhouden/ ende 
dat noch ſeer foberlijck: ontrent Beaune is 
Bet lant bruchtbaer ghenoegh / ende brengt 
voornemelſijt fchoone wijné voort / door gants 
Vranckrijck ghenoegh bekent, De locht tg 
daer gematigh/ ende heeft waters genoegh / 
Welck het gantfchelant bebochtight: het lant 
ban Autun is in vele plactfen mager: dat van 
Chaalons, Mafcon, ende Tournus ig goet/eft 
geeft leckere wijnen/efi bpfonder te Tournus. 

Bet Lyonnoife Lant is ín ſommige plaet: 
fen mager/ ende ig feer licht: maer het íe een 

uluiſt om fien het Beel/Datmen Franc-Lyonnois 
noemt/ langs be Saone, alwaer fcheon lant 
íg/ende bele Wijngaerben/ oock weyden ende 
menighte ban Fruptboomen/ die Dit deel 
feer aengenaem maken. 

Bet Dauphiné geeft in het geberghte veel 
Koꝛen / ende voornemelijck beel rogge. Daer 
zyn Beel luſtighe Beemden / ín de welcke cen 
pngelooveliek getal beeften gevoet worden / 
ende dien bolgeng iſſer beel fupbel. Aengaen⸗ 
Be de wijnen/ daer is dít Lant aent gebergh⸗ 
te ban ontbloot, Wet platte Lant nu / ís bp 
nagebeelgoet ende Dzucht dzagende / langs 
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de Aiviere Rholne henen/ ende draeght ſeer 
heerlycke wijnen / waer ban de voornaemſte 
zijn die van Vienne, Iein, Valence, ende Mon- 
telimar. Diep in het lant ontrent Grenoble, 
light Graifinodan, 't welcke beel kozen ende 
wijn draeght / ende die ontrent S. Martijn gez 
groept san, Wazden Wel't meefte Gheacht. 
Deie of vier mijlen bandaer/ Hebt ghp or 
trent Moyrans feer fchoone belden ende wep⸗ 
den. Daer na Hebt ghp la Valoire, 't welcke 
Loo? geen Lant ban Vranckrijck en wijtkt / 
foin overvloet ban koren / ende fchoonhept 
ban granen / alg in beelbept bau hop; aenge⸗ 
fien men albaer aen alle kanten de fchoonfte 
beemden der Werelt ſiet / vermengt met eeni⸗ 
ghe andere landen / beyde bevochtight ban 
een clepne &iviere/ Veufe ghenoemt / die de 
velden wonderlijcken bet maeckt / ende ban 
daer comt de Awiere S2on/ ten minften ban 
be Stadt Beaurepaite af / ffreckende na de 
Rhofne. De Manne comt oock in be Landen 
ban Briangon. 

Provencen draecht alles Wwatmen gemeene 
\ lichen ín de vruchtbaerfte Landẽ ban Vranc- 
rijc vindet / ende overtreft de ſelve oock in bes 
le dingen: Want het heeft ſommige landen fa 
overvioedich ín koren / dat Iſſe de France niet 
beter daer af voorſien en is / ende Hoor alde 
Camarque ban Arles, ende het plepn ban S. 
Chamar, nä Miramas,Senas,enbe Malemort, 
van Orgon tot Aix ende Marſeillen toe/ ende 
ban Marfeillen af tot Yeres, Frejus,ende An- 
tibe, pock tot de Bittere Var toe. Alle defen 
ſtreeck draeght menigbte appelen ban Oran⸗ 
gien / Litroenen/ Olpben/Gyanaden eñ Fij⸗ 
gẽ / ende veel Wing die ſeer goet is. De lant⸗ 
palen zón bedect met Roſemarynẽ / Myrthe / 
BGeneverboomẽ / Savie / ende Palmboomen. 
De Saffraen ende Kijs zĳn op veel plaetſen 
oherbloedigh/efi be OlBf-olpe feer Goet. Fnt 
hooghe Provencen wozt Normandyen mede 
gertoont/ende bolgens de Zeeljahenen/alg te 
Efcalle, Seiné, Colmars, Caftellaume: ende 
andere plaetfen daer de wijn niet en Waft / if 
het gantfche lant bedect met Peere / Appel / eñ 
Kaftanie-bomen/ e ere Die ín coude lans 
den ghewilligb waſſe Sillen. Want dit deel 
vanProvencen íg tout/oBermitg dat de fneeu 
het gantfche jaer op be bergen light; evenwel 
zijn de inwoonderé aldaer (eer ryc / overmits 
dat het oberBloet ban Dee heeft / eñ heel kaes 
aldaer gemaect Wozt/ ban Schapen eñ Geps 
tenmelck. Det hout is alter (cer wepnigh te 
crügen / eñ derhalven oock dupr. Maer aen de 
bergen van Eſterel tuſſchen Frejus ende Anti- 

len berfien/alg te Berre, Yeres, l'Eſtang, ende 
Valench. 

Languedoc is(ſo ick gelootvejeen der booze 
_naemfte Landen ban Vrancrijc. Want fo mé 
befiet het lant rontfom Tholofe, men fal bee 
Kennen bat het een der befte HanV rancrijc is / 
overbloepende in koten ende Wijnen; ende ſo 
vet / datmer nauwlijcy (alg bet gercgêt heeft) 
upt geraken can. Men fal wel £ of 8.mijlen 
repfen in dit lant/ fonder eenen keyſteẽ te vin⸗ 
ben. Det Graeffchap ban Lauraguez heeft al- 
les wat tot 'smenfchen nootdruft dient / niets 
gebzeck hebbende; oor van't gene dat de nas 
ture meer tot leckernp/ alg tot nootbzuft 
dient. Albige ig als't Boopnoemde oot vã al 
les berfien/eft gaende na dé hoec ban Carcaf- 
fonne, bintmen aldaer eender vetſte landen 
ban Europa. By Befiers is feer goet lant/ bes 
fet met ſchoone Olijfbomen ende iet 

ens 

, kozck-hone 
be, Waffen groote boomen/ bie korck dragen. * in Pre- 
Provencen is mede ban ſchoone Sout-tup: vencen. 
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Ben, Dan Pefenastot Montbafintoe is het 
bol ftepiten eñ Elippen/en men moet bekennẽ 
Bat Die 3. of 4, milenlantg weynigh waert 
ide meer/alg die bier mijlẽ / gaende ban 

ifmes na Vfez toe.Maer tuffchenNifmes eft 
Montpelier is het lant feer goet/ dragende al: 
terlep vauchten/ beel kozen; wijnen / ende O⸗ 
lijven:ende ban Nifmes tot S-Efprit(wepnigh 
laets uptghenomen) geeft het Lant alders 

hande nootwendighept. Bet blacke lant ban 
ivarez, 't welcke langs de Rhofne light / 18 

mede (eer koorn-deichtiab/geeft (choone wije 
nen/ Goornemelijck te Cornaz ende te Tour- 
non, geelderlep pluck-ooft/ ende kennip / en⸗ 
be alderlep boomvruchten; ootk veel Olp: 
ven / welcke ontrent het Dorp bans. Andreol 
bele affen. De bergen van Vivarez en dzagé 
níet dan rogge: het lantvolck is daer fo neer⸗ 
igh ende bouwende, dat het de Botfen (gez 
ijck alg met ge welt) wijn doet dragen. Doch 
Gebben de Bergen dit particuliers ober fich/ 
bat het (overmits datde Wepden goet zjn) 
oock goede voeding der Beeſtẽ voortbrengt. 
Velay ende Gevaudan zijn twee Wanden bpna 
van eener aerdt/ draghende veel koorn ende 
pluck-ooft/ niet bpfonderg anders voortbrẽ⸗ 
ghende / ‘ten Ware veel melcks / daer De ins 
Woonderen kaes ban maken/ die (p elders 
(gele ooc hun koren) bercopê/ om Wijn daer 
boog te xuplẽ. Zulcf dat Languedoc eene der 
bheerlijefte Probincien ban Vrancrijc is/ nadiẽ 
het niet allcé vooꝛ fich ſelnẽ genoech en heeft/ 
maer ooc om andere landẽ mede te gerieven. 
Det lant vã Rouergne ig fcherp ef berghachs 
tich / niet feer vruchtbaer: maer Quercy 
draecht oberbloet ban coorn / eñ wijnen/Die ín 
goetbhept de Aguiranife niet en wijcken/ ten 
Ware die ban Bordeaux. Bet vee iſſer veel / het 
bout ooc niet gebeec: natuprlijcke houtkolen 
zünder genoech:ende be rivierẽ bol vis. Bovẽ 
al heeft de riviere Tarn uytermaten goede viſ⸗ 
ſthen / als Steur/ die De inwoonderen Creacs 
noemen/lampzepen/elft/Die fpColacs noemé/ 
fnoech/ende baers, 
De Bergen ban Foix zijn vol goede weyẽ / 

ende kopermijné, Waer Van de Wateren / die 
na het fulpber — gevẽ con⸗ 
nen. Nergens en zijn De pferm:ijnen/ als ín het 
lant vã Foix, Daer ig ooc Beel harſt / termen” 
tĳn/ pee/Wwieroor/ kort / Marber / Jaſpie eñ 
Andere Keenen / als Schaillien / tufſteen / bitk⸗ 
ſteen ende ordupnſteẽ:eẽ menighte wiltbraet / 
wonderbaerlijcke FBepzê/fcheichelijcke klip, 
pen/ ef v2uchtbare ballepen ontrent Pamis, 
op de bergen oock fmakelje grag/met ſchoo⸗ 
ne ende clare Fonteynen. Men bint oor opt 
geberghte ban Lavedan feer luftige paerden/ 
de fehoonfte ban geheel Vranckrijck, fa datſe 
oock de Spaenfche overtreffen in ſterckte eñ 
vaerdigheyt: maer daer en iſſer foo beel niet/ 
alg ín Spangien / overmits 't geberghte niet 
feer groot en ig, Men bint daer oor bele wil 
de Perckenen/ Daſſen / Steenbocken/ wil⸗ 
de Gepten/ bp haer Iſars genoemt/ ende an⸗ 
dere wilde Beeſten. 
Wat nu het fant Lan Cominges belangt/ 

Dat ig ban eener geftaltentffe/ alg Foix íg/ in 
fommige íg het gelick / ín andere oberwindt 
het 't felbe: aengefië datter beel Terwe/ Wij- 
nen/ boombruchten/Dop/ Poten-Olp/ Ger: 
fte/ende andere dinghen waffen/ noodigh tot 
’Smenfchen onderhoudt. _ 

Bet lant Lan Armagnac is ontrent Lec- 
tours, Auch, ende Vie feer vruchtbaer / maer 
als het de palen ban Bourdeaux ghengerkt/ 
daer en dzaeghtet niet dan Kaftanie-bomen/ 
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) ende ander Goftboomen/ ende Dat alles is 
\ nietanderg dan een gheheele eenſaemhept / 
doch evenwel niet (onder befpden Wegen enz 
De Gelden) die hare befitteren Beel waerdigh 
Zn. — 

Bigorre is ban verſcheyder geſtalte: de Dele 
ling die van Bagueres af is tot Armagnac, 
langs de Aulbe henen is van de vruchtbaer⸗ 
fte ban gheheel Guienne; ende 'tgene langs 
den Adour1ig/ en wückt dit oock niet ; zijnde 
ban d'een zijde beeleet met ſchoone boſſen / e⸗ 
de Han D'ander zifde met Windraghent ghe⸗ 
bergbte/ ende in de laeghte / vintnien lufiigbe 
Wepden ende fthoon coozenlant: doch wat 
op be hoogbte is / ig feer dꝛdogh eft mager: fo 
datter niet heel anders en groept/ dan gerſte. 

Det lait vontfom Bordeaux draeght ſchoo⸗ 
ne wijnen:fo dat de wijn-Grave boog Get Bante 
fche Wefterfche eñ Nöoortlijckſte Europen bez 
kent ig; ende benevens de Wijnen ban Grave 
zijnder noch die van Larmont la Baftide, ende 
Andere gebup?-plactfen:ooc zijn de Witte Wijz 
nen/ die ban Melion comen/ niet min alg be 
Grieckfche te prijfen, Bet beoot ban Poten- 
fac, Gzenfen ban Bordeaux, Woet Geel ghe⸗ 
acht. Daer ís oork menighte ban Llees ende 
big; ende om int koet te fegghen/ foude Bor- 
deaux een der treffeliekfte woonplaetfen ban 
Vranckrijck wefen/ fode dampige locht der 
Zee defe Stadt niet fo ſubjeckt tot verfcheps 
den ſieckten ende peften en maeckte. Det lant 
van Buch is oberbloedieh fn Pynboomen die 
harſt dragen:met het welcke de fchamele ups 
dẽ Daer te lande/ alg ooc in Armagnac, Bearn, 
ende Bigorre hun ín plactfe tan kaerffen mee 
de behelpen: fo dat hare hupſen / ban Wegen 
den root des Harſts / gheheel wart zĳn: De 
epndpalen zĳn Lol firupeken ende fant; ende 
t landt (o droogh / datnien daer niet een drupe 
pel waters men bint. Dicht bp defe contrepe 
light Chaloffe, gernaemt om zijn witte Wijs 
nen. In het lant van Daix is een Jrontepn ban 
fout water/ daermen oock fout ban treckt: 
doch ig dit fout (hoewel (eer fchoon) te feer 
bitrnde/ om dat het upt der natueren Wat a 
lupnigh is. Is oock feer vruchtbaer / Heeft 
badtſtoven / ende pfermünen/ oock metaels 
mijnen / bzengt mede bogel-lĳm Loot, Wet 
lant ontrét Bayonne is Wat mager/Doch nuts 
tighepts ghenoegh zijn befitteren voortbren⸗ 
gende:ende heeft hoopwerck ooftboomen om 
appeldzanc te maken/Die fp daer ín overvloet 
gebruycken. 

Het Tant ban Bearn heeft de contrepe lu⸗ 
rangon,btagenbde Wijnen/de beſte ban V ranc- 
rijck niet ontwckende, Daer zijn oock feer 
goede Badtſtoven / die fp Aieves-caudes ofte 
Caude-aigeves noemen /Hol mijnẽ zijnde, Dit 
lant draecht ten meeftendeel veelgerſte: heeft 
evenwel in vele plaetfen geen gebrec ban co⸗ 
rennochte Wijnen: Baer boven al zijn Dier 
fchoone Wwepden/ ende derhalven Heel bees 
ſten / Melck / Boter / ende Kaes. Daer ig ooc 
veel kennip ende wolle; ende heeft deſe pars 
ticularitept/ dat het beter ban Geyten voor⸗ 
fien is/ dan eenigh lant in Vrancrijc,obermitg 
Dat ſy de middelen hebben / de ſelve / fonder 
fchabde der bzuchten/ef jonge boomẽ / te voe⸗ 
Den; om de menighte der clippen eñ firupchié, 

Zeden der oude Invvoonderen van 
Vranckrijck. 

Clemens Alexandrinus ſchrůft / ghelijck 
oock Strabo, dat de Gauliſe ghewoon waren 
lang hapt te dragen: ende Agathius fegbt/ 

6 ín dat 

Harſt ín 
ede ban 

kaerffen gez 
bꝛunckt · 

Gen foute 
Fontepn. 
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dat der Franfcher Koninghen ghebruyck 
was / hun nienmermeer te laten ſcheeren / en⸗ 
de t hayr op des hoofds· ſchedel ín tween 
van een te deylen. Oor ſeght Diodorus. dat fp 
t hoofdt dickmael met kalck wieffen/op dat 
het hayrz blondt Worden foude. Vorder ſeght 
Strabo , datde Edelen het hap op de kaken 
upnt roeyden / ende aen De kinne Waffen liez 
ten: ende alle middelen aenWwenden/ om niet 
bet te worden / ofeenen Dicken bupck te krij⸗ 
ghen/ ende Dat indien een Jongman Dicker 
Was / dan een gordel op fekere maet ghe⸗ 
maeckt / dien Was fulcr fchaude. Symma- 
chus [ooft haer Ban weghen haren vlijt tot 
goede Konſten / ende Caro in Originibus 
feght/ dat de Gaulifche Dolckeren tot twee 
duigen ghenevabe Waren; namelijck tot den 
dorogh /ende treffelijck te fpeeken. Oock 
hebbende Baulifche menighmael den prijg 
Van Wel-fpzekenthept boben andere Volcke⸗ 
ren wegh-gedzagen.Pochtang berifpt Dio- 
dofus hen-lupden / om dat fp te kort ende te 
Dupfter fpzaken : ſeght mede / dat fp wel te 
Deden waren alle dage haren lof ende andes 
rer Volckeren ſchande te verkondigen / ende 
— — dreyghementen Waren / qualijck 
ſprekende / ende een al-te-goed geboelen van 
hun ſelven hadden. In de Commentarien 
Cefaris pocht Vercingentorix, Dat hp ban gez 
heel Vrancktijck eene Pergaderinge maken 
foude / Die den gantfchen Aerdt bodem niet 
machtigh ahenoegh foude zijn het hooftte 
bieden. Wat nu haren Godts-dienft bez 
treft/ efi’t gebruyc in hare gebeplighde dins 
gen / daer ban fept Cefar dat ſy tot den Godſ⸗ 
dienft gantfch gheneyght waren: dat fp mer- 
Curium voornemelijck aenbaden / dien fp 
boor den binder allerkonften/ ende ’t ſpoor 
aller —— hielden; meenende oock / dat 
deſen Godt groote macht over de Koop⸗ 
manfchappen hadde/ende ober de Winfte al 
lenthalben regierde. Na Mercurium aen⸗ 
baden fp oock andere Goden / alg Apollo, 
Mars, lupiter, ende minerva; hebbende van 
defe Goden bp-na’t ſelve ghevoelen / die ans 
dere Wolckeren daer af hadden: Want fp 
waenden / dat Apollo de fiechten berdzeef ; 
Dat Minerva de eerſte henniffe aller Konſten 

* ende beginſſelen gaf; Dat lupiter in den Dez 
mel preftdeerde / ende Mars in den oorlogh / 
oock alle macht over de Waperen hadde. 
Plinius verhaelt / dat Xenodorus in een 
Stadt Ban Auvergne een beeld Mgreurij maz 
keuliet/ geel grooter als bp sijnen tdt er: 
gens was, . Ende Strabo ſchrüft / dat Diana 
van Ephefien een Tempel in Marfeillen had: 
de; doch een ghevonden Marberſteen be- 
Wijfi/dat de Gaulifche noch een andere Dia- 
nam aenbaden / toeghenaemt van Ardenne, 
Laétantius, Lucianus ende Minutius verhalen 
Dat de Gaulifche Golckeren de Godenaefum, 
Teutatum,@fi Zaranum aenbaden : doch fam: | 
mige geleerde FWannen meenen / dat dit Mer- 
curius,upiter,ende Mars zijn, Aufontus noemt 

Deoude Belen den Godt der Gaulifche. Dork feght 
Gaulenofs Lucianus, Dat fp Herculé van Ognien aenbaz 

ferden Gos Hen. De Gaulen/gelijck Atheneũs ſeght / aen⸗ 
— — badẽ hare Sodẽ / hun na de vechter zijde toe, 
tot foen-ofs beerende. Offerden dẽ Goden Meuſchen tot 
er. Slacht- offer /ende voornamelijck Marri, gez 
Cefar in de lich Ceſat in deſe woordẽ ſeght: Wanneer fy 

Franſche voorgenomé hebben te ftrijdé, beloven fy hem 
oozlogen/ allesꝰt gene fy in den Slach verkrijghen fullen : 
Boeck 6,58, Siacht-offeré hem alle de gevangen beeften , ch 

het andere brenghen fy al op een plaetfe; Wan- 
ne®r yemandt in fware fieckt€ gevallen is, ofte 

oocin groote ftrijdé ende perijckelen dagelijcx 
verkeerensdefe offeren felfs Menfchen tot Of- 
ferhanden; oft niet by de handt hebbende, be- 
loové de felve re fullen offeren, ende gebruye- 
ké hare Druidifche tot Priefteren, om (odanige 
offerhandtn te bedienen; ende meynen dat de 
Goden niet eer verfoent en worden van de be- 
houdeniffe eenesMenfchélevens, dan door de 
doodt eenes anderen,Gelooven oock ;den Go- 
dé niet aengenamerste zijn, dan de ftraffen der 
mifdadigen,ende der gener die op eenige dicfte 
ofte moordt opébaer betrapt wordt;doch wan- 
neer hun de mifdadige ontbreken, beg heven fy 
hunooc tot het doodéende opofferẽ der vrc- 
me ende onnofele. Oock eobt Strabo,dat ſy 
gewoon waren / diẽ Menſche die om te ofte“ 
ren belooft was/met het ſweerdt op DE rug⸗ 
ge te ſmijten / eñ door zijn ontfpringen eenige 
dingen / die haer over komen fouden/te voor⸗ 
ſeggen. Tertullianus ſchrijft mede / dat fp des 
nachts bp de begrabingen der kloecker Del- 
den waeckten / om eenige voorſeggingen al⸗ 
daer te verkrijgt, Desardes Wart de dichteré 
der Gaulifche/die der Doorluchtiger Man⸗ 
uẽ daden prefen/efi de trage/ fchande fongen. 
Ammianus Marcellinus maeckt mentie ban 
De Eubages , die onder De Gaulen profeflie dez 
den/dat fp der verborgener dingen der natu: 
re/gauwe ondeefoechkeré Waren. Laërciuseft 
Suidas verhalen / dat de seumothei niet meer 
van de Druidifche Prieſteren en verſcheeldẽ / 
als de Saronides HA Diodoro Siculo:ja Plinius 
noemt de Druidífche menighmael Toove⸗ 
naren: want de Druidifche Prieſteren hadde 
tfelve ghebiedt in Gaulen/ dat de Magici ín 
Perfen;de Chaldeen ín Aſſyriẽ eñ de Gpmnaz 
fopbifte in Fudienhadden. Defe Druydifche 
Puefteren hadden bele jonge luydẽ te onder: 
Wijfen/e Waren onder de Gaulifche dapper 
geeert, Wát boor haer Wierde alle verſchil⸗ 
len/foo publijcke als particuliere gedragen, ° 
foo oock eenige mifdaet bedzeben Was / dor⸗ 
deelden fp over 't felbe / eñ ftelden de ſtrafſen 
na haer goet-dunchen. Soo oockeenigh gez 
meen oft bpfonder perfoon hare Oꝛdonnan⸗ 
ten niet en gehoorfaemde / dien ontfepden fp 
het bp-zijn harer Oferhanden/’t welck onz 
der Haer-lupdi een groote Straffe gerekient 
Was:Wwant de fadantge Ware voor God· loos 
geacht,ende vaneen pegelijcken berlaten; ja 
Wanneer fp Becht epfchten/en Wierdt het DE 
fulcké niet gegeven. Onder defe Druidifche 
Pꝛieſteren Was een Lan allẽ / die de Opperfte 
Was/ende het meeſte aenften hadde. Hã zjne 
doot ſtelde meu de gene in zijn plaetſe / die het 
beft verdient hadde, ende (oo Daer bele warẽ / 
die het alle eben feer verdiẽt haddẽ / dan ver⸗ 
gaderden haer de Druidiſche Priefteren op 
de verkieſinge / eñ de meeſte ſtenmen gingen 
daer mede ſtrijcken: ſomwijlen Waren fp ont 
Dit Ampt onderlinge fo oneenigh / dat fp Lan 
Woozdêtot’t gevecht quamen Deſe Prieſte⸗ 
ren vergaderden hunjaerlijcx op de PFrontie⸗ 
ren Ban Chartrain;alwaer alle de gene / die ee⸗ 
nigh proces hadden/ vergaderdẽ eñ na haer 
uptfpralie hadde een pegelijck hem te regu⸗ 
lerẽ Het fchijnt oock dat Cæſar aentepchent/ 
dat defe plaetfe de Dtadt ie/Die nu Dreux gez 
naemt Wordt / bp-naden naem Han Druides 
gelijck zijnde. Spen waren niet gewoon ten 
ſtrüde te gaen / noch en gaven geene (chattine 
gen ofte laften: foo dat deſe Privilegien bele 
Menſchen noodighde / om hareDifcipelen te 
worden; oock Hele vaderen / om Hare kinderẽ 
te ſendẽ / op dat fp eenigh onderwijs LE haer- 
lupden ontfangf mochten / eñ ten laetſten hes 
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der haer mede op-genome te mogen wordẽ. 
De gene die hun ouder hare Difcipline bega⸗ 
ven / ſeerdẽ een groote menigbte ban gediche 
ten/onnoodigh achtende de ſelve te ſchrivẽ. 
Eeneenigh gevoelen van haer( gelijck Melus 
feght)ig in t openbaer/ dat is / dat fp geloof: 
Den dat ds Zielen onfierffelĳck Waren;en/na 
Strabonis feggen/dat fp ban het eene Lichaẽ 
in het andere boeren/na’t gevoelen Pichago- 
tz Strabo feght wijders / dat fp ban de Dedé 
diſputeerdẽ / eñ tot dit ftuck der Philoſo phye 
upter matẽ ſeer geneyght Waren, Ouder deſe 
Dꝛuidifthe warẽ oock eenige Drouwen/ die 
be ſelve Profefſie deden. Sonmige meeven 
oock / dat de w dorden / guy l'an neuf, komẽ 
van't gene datde Druidiſche gewoon warẽ 
door hare difcipelen aen cen pegelückẽ guy 
(bat is / bogel-lijui) te enden in den begune 
des jaerg/ als wẽeſchẽde haer daer mede veel 
— zijn de Heden der oude Gauli⸗ 
C he bolckeren/nopende haren Gods· dieuſt. 
Wat nu belangt de Wereldrlijcke dingen / fp 
Waren gewoon inde Vergaderingen gewas 
peut te ga „Plutarchus fchjzijft/dat de Drou⸗ 
Wen ban Krijgh eñ Vrede vaedt ſſoegen / ende 
dat hare mepũ inge gevolght wierdt. Strabo 
ſeght oock / dat / ſoo pemant den geven die tot 
den Volcke redende/in zijn Woorden viel / een 
Officier gereedt ſtont / die ben ſelpen met het 
rappier ide vuyſt dreygende /ſtil te ſwijgen 
ebſsodt: ende ſoo hp boor defe-mael niet en 
weegh / dede Gp ’t felbe voor De tWwede-mael; 

eñ alfoo tot de derde-repfe toe; eñ iudien den 
genen / met dE welckẽ hp te Doen hadde) half- 
—— bevonden Wierdt/fveedt hp hem ſo⸗ 
danigh ſtuck van zijn rocxkẽ / dat het andere 
hem geheel onnut was Baer gebrupek Was 
dock / den repfenden pet nieuws af te Dragen; 
oor vꝛaeghde't gemepu Volck fomwijlen dE 
Laop-lupdensupt welck Landt fp quamen / 
dwiñgẽde haer te ſeggẽſt gene fp aldaer gefté 
hadden op defe rapportẽ die oock menigh- 
malen valfch waren) Gielden defe Gaulifche 
hare Pergaderingen;refolberende bele faké/ 
Die hun achter na feet hGinderlijcken ware ; 
Want defe bervaedt(lagingé Lao: haer fonda⸗ 
ment een valfchen roep haddẽ / verſelt met eẽ 
lichtbaerdigh gelooven. Badde mere tot een 
gebruyck / dien veel harder te ſtraffen / die een 
VDꝛeemdeling ter doodt gebracht hadden / dã 
Die eenigẽ inbosrling Van't levẽ berooft had⸗ 
denzgengeſien deſen alleenlijckẽ gebannen / eñ 
d'andere terſtont ter doodt verweſen wierdt. 
Wanneer pet aemnerckelijcx onder hun ghe⸗ 
beurt Wwas/'t ſelve wierdt Han dorp tot dorp 
en fo voorts berkondight / eñ dat met groo 
ter baerdighepdt. _ 
t Gene nu dé Krijah betreft / moetinẽ we⸗ 

ten / dat de refte der Gauloifen den Inwoon⸗ 
deren vã Marfeillen geleert Heeft hare Woon | 
plaetfen met mupꝛẽ af te ſlũptẽ. Elianus fegt/ 
dat het Mannẽ waren/die Wonderlijchen bez 
quaem Waré/ om in alle gevaerlijckhepdete 
gebruyckẽ. Vopifcus ſeght mede/dat fp gãts 
ongerufte Fenfcht ware, Die felden in vredẽ 
Ronden blijvẽ. Tieus Livius houdt haer mede 
voor lupdé/die hun ſelvẽ / wanneer fp in grã⸗ 
ſchap verhit waren / niet bedwingen kondẽ. 
De Pꝛyheyt was bp hun liedẽ in ſodaniger 
achtinge dat Florus verhaelt / dat ſammighe 
Gauliſthe / in den oorlogh gevangen zijnde / 
pooghdẽ hare ketenen met tanden aen ſtuckẽ 

te beek / eñ bodenten laetſten malſtanderẽ de 
Keel/om Gen onderlinge te verworgẽ. Cæſar 
meent dat fp bequaẽ Waren/ om den oorlogh 
te beginnẽ / maer onbeguaem die ongemacke 
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licheydẽ der ſelve te verdragẽ. Vor der ſeght 
Titus Livius, dat de Gauuſthe in het begin 
des ſtrjdts meer alg JRanne wark / maer in 
het epude min als Wijve: Doch isLeo Wel VA 
eé andere mepuing/Wanneer Hp ſeght / dat de 
Baulifehe nopt geen moet verlieſen / eñ kies 
Et het minfie vertreck voor een ſchandelit⸗ 
e vlucht. Dock ſeght Saluftius,dat de Baur 

lifche bp zijnen tijde foo outfien waren / dat fp 
t ganfche Italien haddẽ doeut zidderken dat 
in plaetfe mé met andere Volckeren omeer 
vocht / mentegen haer Be wapenen in hande 
remémoft/om Get leven te befchermé. Dork 
ſeght Iuſtinus, dat de Kouingen ban Aſien ent 
andere/de courage der Gauloiſen foo hoogh 
achteden/dat (p geloof dE / Dat ſy ſonder haer 
nieten kouden be waré’t gere fp alreede bere 
kregé haddẽ nochte berkrijgé 't gere fp vers 
lozen hadden. Ariftoteles ſeght mede, bat de 
Gaulopfen geenderlep aerdt-bebingeen onts 
fagë. Wp left mede bp Strabone,dat/fa Alex- 
ander efmael ſommigeGauliſche gevraecght 
hadde / wat fp ’t meefte beeefden/fp hem ant: 
Wooden: alteenlijck te vreeſen / dat dẽ Hemel 
op haer Vallé foude, Elianus leert ons mede/ 
Dat (p de vlucht voor foo ſchandelijt hielden, 
Dat fp fomWwijlen oock niet upt de Gupfen en 
liepé/die ter gerdẽ bielé/ofte in brant ffoude/ 
fulcr dat fp oock menighmael aldus Lan de 
blammêbedecht wierde, Doch om te komé 
tot hare maniere Bau ten firijde te trecké/fao 
verhaelt ons Cæſar, dat fp Looy den beginne 
des oorloghs een Vergadering verkandige 
lieten/alwaer alle de gene die tot de 14 jaren 
gekomé waré/hun gewapent mofté laté Linz 
dẽ / eñ Die de laetfte Van allẽ was / wierdt met 
onuytſprekelicke pijn / in tegenwoordigheyt 
des Volcks / ter doodt gebracht. Hoe oudt zy 
oock waren / moſten eben-Welmede trecken; 
eñ niemant en was om zijne overjarighent 
ontſchuldight. Waren fa fozgh-buldigh/om 
Alleclep lijf-tocht mede teremen/ dat de ſel⸗ 
be hun ninnmermeer en ontbraken: makens 
de beel-licht dat hare vpanden des gebzechk 
hadden/brandende tot dien epude de Steden 
eñ Dorpen totté grondt toe af, Der Gault: 
fche Bolckeré wapent wart een (waer rap: 
pier/(bolgens Polybũ)eũ lang/(volgens Ti- 
tú Liviú) maer fonder punckt; nraer bequaẽ 
zinde gelijck Strabo feght) om te houwtsen 
niet te ſtekẽ: deſe Ea Ie hingẽ haer op de 
flincher süjde/gelijck Diodorus ſeght / in eenẽ 
keten. droegen oock lange (childen/eeng 
mang lengde hebbẽde / als oock twee ſchich⸗ 
té. Gebrupcktẽ mede lanciẽ Welcker boor⸗ 
vſer eenéelle-boge lang was. Op het hooft 
droegen fp eerien ſtornihoedt / op de welcke 
gegrabeert warẽ eenige hoorn ofte bertoos 
ningé ban vogelẽ/of bier-boetige gedierten. 
Ef hieronune waft/Dat het negêde Legioen Met Gaulife 
ban Cefar, zijnde Gauloiſen / was ghendemt ofte negende 
Aloüette, bat fe/Leeuwerijcksovermidts dat Zeatoentz- 

op De hooft-kleederé der foldaten deſes Le⸗ — 
gioeng Leeuwerckẽ ofte hane-kanumen ges cs genoemt. 
graveert waren. Of hadde defe naem (foo 
ſommige willẽ) om dat defe Doldaté ſtorin⸗ 
hoedẽ gebruycktẽ / gemaeckt gelijck de top⸗ 
pe bande Leeuwerick is. De Gauloifen ge- 
bruvcktẽ oock dE Doge Derrcierdé de ſcheedẽ 
haerder rappferen met Korael / geltick oock 
hare ſchilden / ſommighe flelden oock goudt- 
ftucken op hare cuftingen. Sommigẽ ſtredẽ 
oock tot den navel toe naeckt zijnde / ghelijck 
‘Titus Livius befchzft in dẽ Dlaah bã Can- 
nes. Achtedẽ de Gupterpe heel meer Han het 
Poet-bolck; ſultx bat Cefar heim oock over 
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be dapperheydt der Franſche Gupterpe vers 
wonderde / die hy tegẽ Petreium en Afranium 
gebzupyckte / eñ Daer mm Afrjckẽ tegẽ de ober- 
Zeble vene des Borgerlyckẽ oorloghs. nde 
Slachtingen gebriyxckten fp groote beñden / 
pock tot het ghetal van Coco.toe/ ghe vhen in 
Vegecio gefië ban Wordt. Wanreer fp aen DE 
bpaut quãmiẽ / rie pe fp feer veceſſelickẽ / ſprõ⸗ 
gen eñ ſloegen op hare ſchilden / eù maeckten 
met hare waxenen fodanigh gelupt / dat het 
fcheen/ dat allede belden daer rontfom he 
ven weder-galmende / met hun riepen ende 
fchzeeuwden/ befighden oock Trom̃petten . 
Watnu belargt hare dapperheyt m’t nude 
den tes gheverbtg/ foift/ dat den Autheur 
ban den Africaenfchen oozlogh ſeght / dat 
heteen vry bolck Was/die gewoon Waren te 
ſtrden niet voo verraet ofte laghen / maer 
op blacken belde. De ordornantie hares 
Depsleghers/ om dat de felte tfamen ghe⸗ 
boeght was met volck Lan verſcheyden ftez 
den ende Dorpen/ foo Waren oock de troup- 
pen ban peder Stadt bpfonder gheordoñ⸗ 
neert/ ten epnde alte ongbefchiekthept bere 
hoedt morhte worden/ ende de Mannen ban 
Peder trouppe Veel hittinher te maken om 
den ſtrt malcanderen te befthermen, Enz 
DE Wanneer fp vu de verwinnnige over haz 
re bpanden behouden hadden/ offerden fp 
bare gevangenen den Goden / gelijck Athe- 
neus el ende ghelijck Strabo ſeght / lieten 
pde hoofden haerder branden aen den hals 
aerder Paerden hanghen / ende herhtenfe 

Daer naer aen hare Stadts pootten/ om 
date daer tot een fpecktakel dieven fouden. 

Voorts Waren bp hun twee ſoorien ban 
menfchen/ die onder de Gauloiſen in aenfien 
Waren, namelijck de Druldiſe Priefteren 
ende de Bidderen/ welcke eerſie den Goden 
offerden/ raetvraeghden / ende hare Willen 
boozfepde: de andere gingen ten firijde/ alg 
de gheleghenthept bertoonde/ vemende met 
haer (bolgens haer middelen) fo bele voltx / 
als hun doenlijck was. Die gene die onder 
de ordre des voltx Waren/ Wierden ghelijck 
flaven gehouden ; fulcy dat defe Fidderen de 
felbe macht over hun hadden / gheli tk de 
Meeſteren ober hare laven. Sp en lieten 
niet toe/ Dat De kinderen boor haer quemen / 
dan Wanneer fp oudt genoegh Waren de Waz 
penen te Dragen. De Mannren hadden macht 
over het leven ende doodt haerder bzoutwen/ 
alg oock hare kinderen. Hadden mede dit ge- 
bzupck/ dat wanneer pemant met (chulden 
beladen Was/ of met (Ware fchattingen/ of 
boor de macht ber grooten berdzuckt, maer: 
ten fp fich tot ſlaveñ van eenigh groot Edel⸗ 
man/ die Lan doen af ober haer macht hadz 
de/ alg over een ſlave: Bare hupfen/bolgens 
"tgetupgheviffe Cefaris, waren meeft in de 
Boſſen / of feer dicht aen de Rivieren / om de 
hitte des Somers te ontblicden. En floten 
nimmermeer hare deuren / indien men Sto- 
beum ghelooven mach/ ende ghebrupr kten 
Kachelſtoven / gelijck de Duptfche/fomen te 
fifopogon banden Kepfer luliano ſiẽ mach. 

Dꝛoegen wolle rocxkens / die ſcheuyns ofte 
weerſthijn gewrocht waren, Droegen oock 
bockſens / die fp Brayes noemden / erde rin⸗ 
gen/ maer alleenlijck aen de rechter middel⸗ 
fte Linger) gelijck Plinius feght. Gebruyck⸗ 
ten aerden potten/ daer bloemen op gefchil 
dert Waren. Cn aten niet op ftoelen fittende / 
maer ter aerden legghende op Vellen ban 
bonden ofte Wolven; ende ghelück Strabo 
ſchrüft / op bedden / ghedient zijnde Van jon⸗ 
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ge knechtkens. Ontrent DE avont maeckten 
ſpvrer / ende koocten hare ſpſen / veel verte 
kers · vleys nuttende/ fo Wel verg alg geſou⸗ 
ten: maer meeft-tijts niet anders als melck 
tot hare ſpyſe hebbende. De rijckſte drones 
ken Wijn die ſy upt laden ontboten/ of van 
ontrent Marfeillen, ct die ſwille darm en el⸗ 
ders gheen Wijngaerden en vandt / doende 
fomWwolen Wepngh waters in haren wijn, 
Noodighden oock de Vreemdelingen bp haer 
ten Avontmale/ haer bzagherde na haren 
fiaet/ ende om welcke oorſaecke fp haer lant 
verlaten hadden, Atheneus verljaelt/ dat fp 
Yan outs gewoon waren / gantſt he leden ban 
Schapen of andere beefien op te tafelte 
fielten / Waer af de dapperfte dan te Dre 
nam: Dat indien pemant meynde / dat defen 
tĳtel fich felben nader toequsm/ als Den gez 
nendie hem defe Waerdighept toegeepgent 
hadde / ſy cm deſe oorſake alteentotter doot 
toe gevochten ſouden hebben: Datmen me⸗ 
de ſemmidhe vont / die gout ende ſilver na⸗ 
men in de firĳtfpelen/ of een ſeecker ghetal 
tourekens wyns / ende na dat ſp ghefwozen 
batden/ dat fp dat verdraghen ſouden om 
‘tgerefpdaer voor ghenoten hadden / ende 
t ſelve onder hare bzienden verdeylt bebe 
bende / lepden haer berkeertop hare ſchil⸗ 
ben/integenWwoozdighept des geren die haer 
dooden foude. Ammianus Marcellinus ſeght / 
det fp goede (wemmers Waren / ende Veere 
digh ter jacht / draghende ran, pijlen 
met haer. Cen aenfien nu ban hare begra⸗ 
Beriffen/ bie feer treffelĳek Waren / ſeght 
Cefar, datmen alle t gere in’t vyer wierp/ 
dat ben overleden in zijn leben meeft bemint 
hadde. Melus feght/datter luyden waren / die 
haer felbenín Het bper Wierpen/ daer den 
oberlederen ín brande, alg wanende / dat fp 
met hem leven fouden, Wierpen mede/ fo 
Diodorus ſthꝛijft/ eenige bzieben in het bper/ 
als of de doode díe lefen hadden ronnen, En- 
de Valerius Maximus ſeght dat de Gauloi⸗ 
fen/ geduerende haer leven pemanden gaer- 
ne gelt leenden / op conditie Datment haer in 
der Bellen weder geven ſoude. 

Zeden der huydenf-daeghfche 
Francoyfen, 

Nadien dat wp boorghencmen Hebben te 
verhalende feden van het gheheele Vranck- 
rijck, fal bet wel — voor eerft ban ha⸗ 
re Hooftſtadt te fpzeken/ Welck Parijs is / or⸗ 
Dinarife Woonplaetfe der Koninghen, ende 
Koet begrijp des gantfchen Koningrĳcr. De 
Pariſtennen dan zijn genoegbfacm ban foe 
ter aert/ niet fo fiver hun toonende / als bele 
in woonderen ban andere ſteden in Vranck- 
rijck. Zijn ever. Wel feer licht om te be wegen/ 
ende een fcherpfinnigh menfche ig bequaem 
omeen dupfent te boen mutineren: Zijn upt⸗ 
termaten geltgierigh / fulcy datter niets ter 
Werelt en 18 ’t geen een Parifien om gelt niet 
en ouderWwint. Men heeft in voortüden de 
Pariſiem en fo bot ende Ben gefien/ bate 
men haer les Badauts de Paris (bat is / de bots 
tericken ban Parijs) noemde door geheel 
Vranckrijck : maer fp 3ún tegen wooedigh fo 
geflepen/ dat fp beguaem gẽenoegh zjn/ om 
eenauderte bedriegen. Piet datter noch 
Viet wel eenige zjn / die defe naem waerdigh 
zĳn; maer en hebben niet fo haeſt den voet 
in de werelt geftelt/ of en zvn Veel orbegua⸗ 
mer dan pemaunt anders / om gefatfoereert 

te Woz 
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te Warden. Doe Wel ick geloove/dat de Wan 
trouw / diemen haer ín alle ſaken bebeelt/om 

| _… Kof ber Pas 
vófcheDjour 
wen. 

datter veel bedriegheren binnen Parijs zijn / 
er meefte acghept ig. Allerhande vrouw é 
ebben luft/ om aldaer te verſchijnen / ende 

toftelĳcker ghecleet te gaen/ dan haren ftaet 
Een (gden/’t fp foe meñ daer aac aenkomt. 
Ende hare Mannen / die hun meeft alle ſoec⸗ 
ken teghelieven ( aengefien de Vrouwen al 
daer bpna alles vegieren)befteden kap en ko⸗ 
vel / om hare begeertéte voldoen, Doch zijn 
de Vrouwen wederom feer te pzijfen/hier in 
namelijck / dat oock de alder· ſchoonſte ende 
rückſte hun niet en outfiende Baft-hupfen 
te befoecken/ be fiecke ende gewande te han: 
delen/de felve te genefen ende te Voeden. Dit 
Volck is ſeer graegh om alderhande meu⸗ 
wicheyden te leeren/ gelijck Cefar oock van 
hare Doot-ouderen vẽrhaelt. Bemindt feer 
alderlep tijdt· verdrijf / gheerne in welluft lez 
Verde / Daer toe genoodight door het daghe⸗ 
lückſch aenfien der Bovelingen/die Loo? den 
meeften hoop gheen ander oeffening en heb⸗ 
ben dan fpelen / lachen / ende goede ciere te 
waken, Soo eenighe Bzupioft ouder het 
Ambachts· volck gehouden wordt / de felve 
worden feer kofteliycken toegecuft/ doch zijn 
weeft Gift-bruploften. Woozts is hetmet 
Die van Parijs ſoo verandert / dat fp-lupden/ 
Die voormaels gede Wertk maeckten ban 
het gene aldaer ban nieuweg aen-quam /nu 
niet meer hun berWonderen/ door de ghe⸗ 
Woonte ban dagelijer foo bele beeemdichep: 
Dentefien. Miſtrouwen den Preemdelin 
ſeer / die aldaer komt/ende derhalven is elt 
een op zijn hoede / op dat hare Weerden hun 
mieten ontdraghen ‘tgene fp haer ſchuldigh 
zjn. Des nachtsen fullen fp nimmermeer 
upt hare hupfen komen / wat gherucht fp 
oock bp der ffcaten hooren / ende hoe per 
Mant ooc roept datmen hem vermoort ofte 
berooft : fuler dat pemandt / die hem onder 
be Mautel dieven geraeckt fiet/ naeft Godt 
nergens anders op te hopen en heeft/Dan oy 
zijn handen/ofte op zijn boeten: Want de Fn: 
Woonderen alhier Laken bedrogen zjn daor 
balfche geruchten ban dronckaerts ofte va⸗ 
gerne / be welcke den Borgher upt hare 
upfen gelockt hebbende/ felve Daer in geſlo⸗ 

pen zijnde / var kant aen toeghevat hebben, 
Vooꝛts is het Volck binnen Parijs Lan foete 
humeuren ende vriendelijck / ende gheloove 
dat fp in beleefthepdt alle d'andere ban ghe⸗ 
Beel Vranckrijck te boven gaen. Tuſſchen 
die ghene die om Parijs Wonen/ ende hun/ ig 
Wepnigh onderfchepdts: Doch zijn de Boe⸗ 
ren aldaer ſoo hooghertigh / als erghens ter 
Wereldt; upt oorſake deg gebuyrſchaps / die 
fp lupden met het Hof houden. Hebben oock 
mede dít eee cf rondts· om Parijs over 
haer / dat (p den repfenden Man foo feer upt- 
utten fullen/ alg hen mogelijcken is / ja ooc 

haer tot den laetften penning toe af-plucken: 
de. Doo datmenrendte-om de Stadt / van 
Waer men oock komt / ober al een groote 
dierte bindt. 5 

Die ban Chartres zijn feer. vriendelijck / 
beleeft ende gemepufaem/ leven gewoonlijc 
ken in — vrede; beminnen den Veeem⸗ 
delinghen / die eenigh goet behaghen in haer 
heeft : zijn ſeer gheneyght tot de Godts 
vrucht ende harer Woor-ouderen Godtg- 
dienſt; zijn goedt / arms / ende genegen tot ben 
Koop-handel. le 
Die ban Beau fe zijn bp-na ban eener aert 

met die ban Chartres, ghenepght tot den Ac⸗ 
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kerbouw ende Kozert-teelinghe. In bele 
plaetfen zn fp door trapt genoegh/Dan we: 
gen der vepfende Lupden die aldaer Lan alle 
kanten komen.De Guwoonderen van Cha- 
fteaudun zijn fcherp-finnigh/ met een Half 
Woordt verſtaende t gene haer ghefepdt ſal 
worden / ghebzupcken felbe oock wepnugh 
Wooden. Doch ſpreken ſoo kort/ dat ſy 

malkanderen ſelve ſomwijlen niet en“ ver⸗ 
ſtaen / of en lijden niet / dat pemandt zijn re⸗ 
den tot haer/volepnde :’t welck een aenghe⸗ 
bogen gebzeck des Landts is. 

e Boygheren van Bloys aerden na de 
goedthept deg Landts eude foethept des 
lochts/ zijn beleeft / ſachtſimigh / gheeſtigh / 
wel-fpzekende / argh / fcherpfumigh/ hups⸗ 
houdende / altijdt wzoetende/gheuepaht tot 
den Godte-dienft / beminnen den Wzeemder 
ling / ende leven vredigh onder malkande⸗ 
— foo aerdigh als ergens ín Vranck- 

C, F . 

Die Lan Vendofne zin facht Ban gheeft 
ende aerdigh/tat alderhande nettighevdt gez 
nepgbt:ja gebozé om ín pet boortreffelijckg 
bun upt-mumtende te maken; bewijs aen 
Pieter Ronfard, een Edelman upt dit Lant/ 
ende Doo? zijne wercken in gautfch Europa 
bekendt. 

Die van Orleans ende daer ontrent zijn 
mede gheſchickt genoegh ende borgerlijck/ 
ahebzupkende een (eer aengename ſpraeck / 
maer zjn Lan natueré fuer ende ſpijtigh /zijn 
bol couvagie / malkanderen Dapper onders 
houdende/genepght tat den Koopbjandel/die 
fp in bele plaetfen ſterckljck drijven. 
Die ban ontrent Sens hebben eertidts 

goede getupghenis gegeben/ hoe bol tours⸗ 
gie fp waren /aengbe ſien fp de eerfte waren / 
die met Brênnore refalbeerden in Atalien te 
trecken, Det bolck is Daer goet/ende niin gez 
flepen als ín veel andere plaetfen / ende een 
peder ig alhier genoegbfaem tot den Gods - 
dient genepght. Sodanigh zijn die van Au- 
xerre mede/ als ghjevoegblijck Volck zijnde / 
maer couragieug / ende wat opzoerigh/ ane 
derſſins tot de traffjck haerder Koopman 
ſchapuen gevergbt. Ee 
Die Van Champagneende la Brie, alhoe⸗ 

Wel hare — hunlieden berwpten/dat 
ſy te harde neckigh zijn / ende datmen haer 
harde-koppen noemt / foo ís nochtans defe 
onbolmaeckthepdt met een groot getal ban 
deughden bedeckt / die haer prijf-Waerdiah 
maken; overmidts dat de reden haer defe 
hitte doet dempen / ban welcke dit ghebzeck 
Boordt-komt / datmen haer te lafte leght. 
Sp zíjn gemepnfaem/ghereedt om pemandt 
te behagen / Godt· vreeſende / niet onderwor⸗ 
pen/om haer ſelven met nieuwe tĳdingen te 
troutelen ofte te ftrelen. 
De Picarden zijn mede goe dt-aerdigh/foa 

Wel alg eenigh ban Vranckrijck,geerne bry / 
beleeft/ghemeenfaem / dapper / ende coura⸗ 
gieus ; doch zijn feer beerdigh/ / waeromme 
{p den naem ban Daeft-hoofdighe gekregen 
hebben; maken gaerne goede ciere / nies 
mandt Anders bp-na in Waerden houdende, 
dan die haer ín drincken hoofd biedt. Zün 
eendzachtigh onderlinge; foo dat / indien ghy 
eenen Borgher van eeñige Stadt aenroert 
terſtont de heele reſt aen den hals krjghen 
fult. Is / in t korte gefepdt/een Dolck dat 
níet dobbelt ban Woorden enis / ende op de 
welcke men fich allenthalben bertrouwen 

maah: obs â 
ie ban Touraine zijn bol agcbigbepbte 

ende 
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ende facht- ſinnicheydts / gheneyght tot den 
doop -handel/ maer boven al hare Koning 
ghetvouw/ gelijck fulcy de vetraicte ban den 
Koning Carolo VIL, ende banden overle 
den Koning getupgen konnen. Het Landt id 
foo goet/ dat het hun tot fpelen ende allerlep 
tijd t-berdzijf noodight / foo dat fp hier afde 
lachers van Tours genoemt worden. 

Die ban Manceau zijn tot den arbeyt ghe⸗ 
nepgbt/vernuftigh/feer neerftigh/guaet om 
te bedziegen/hupf-houdende/ende wat geſſe⸗ 
pender Dan hare ghebupren: voorder / bez 
guaem tot alles Wat fp hun onderwinden; 
ende Worden alhier foo brave Edel-lupden 
gebonden/als in’t gantfche Koningrijck. 
„Die ban Angevin ende Poittou zijn aer⸗ 

digh van gheefte /maer die ban Poiëtou zijn 
boowemelijck feer feherp-finniah. Den 
Pupf-man is gheflepen/ of/om recht te ſeg⸗ 
gen/ondeughende/ doch den Adel ig daer vu: 
ſtigh ende moedigh / ghelijck in het Landt 
— jou. * 

e Normannen sijn argh ende dooztrapt / 
den wetten niet toegedaen / noch oock de gez 
bzupcken eeniger Breemdelinghen / ende lez 
ben na haer oude gewoonte / die fp hartnec⸗ 
Eelĳjrken voorftaen. Zijn liftigh in materien 
ban Proces/alderhande omdzaepinghen/en- 
de Ver —— in fin ende Woorden bez 
wuſt: foo dat de Preemdelingen ſich met dit 
Polck niet berfelfchappen derven: de Man⸗ 
nen zijn daer Lan goeden berftande genoegh 
(ghelijck fommige perfonagien defes eeuws 
ong doen fien/ ende de gemepne practijck enz 
de kenniſſe van etteljche ons ghetupght.) 
Hebbẽ mede de kn gaũtſch 
lief / bol couragie zijnde / ban het welcke de 
tonqueften ban Guilielmo Bertogh van 
Moymandíen/ die fich ſelben tat Koning ban 
Engelandt maeckte ; als dock Lan de kinde, 
ren ban Valonge, ende ban Guifchard , die 
aer meefteren maeckten ban la Poüille, Ca- 
abrien,Napels ende Sicilien,ghenoegh beve⸗ 
ftigen kannen. —J —— 
Die ban Bretangien zijn wepnigh oft beel 

geciviliſeert / na de contrepen/die (p bewoo- 
nen: aengefien dat de gene Die langs de Zee- 
tant woonen / van naturen foo beleeft niet en 
zijn als de andere :maer in't generael zijn de 
Brittoenen gemepnfaem genoegh / ende ban 
foeten onume-gang/ voorts argh ende door⸗ 
trapt/al ſchijnen ſy bot te zijn. Zinepgen- 
batigh/ende al te (eer tot den Wijn gerepght/ 
fitten derhalven beel-tijdts in de herbergen, 
alwaer fp meeft alle hare Koopmanfrhap 
beflupten ; zijn voorts anderfing (eer Godt- 
vruchtigh ende goede Catholijcken: zijn den 
Normannen tot der doodt toe hatigh/ gelijck 
de Pormannen tegen haer wederom, 
Die ban Angoulefme , binnen de Stadt 

Woonende/ zijn ban goeden gheefte : houden 
Haer felven in reputatie / ende pochen gaer⸗ 
ne/achten den Koop-handel wepnigh / leben 
meeft op hare renten / ende fpelen den Jonc⸗ 
ker gaerne / beminren de ſtüdy / zijn treffe: 
ck ende courtois / hooren gaerne (ghelnck 
den meeften hoop der Fraucoifen ) ret 
nieuws, Die ban den platten Lande nu/zijn 
grovers ende doortrapt / gheneyght tot ben 
eet / — / boots bequaem tot 
en krijgh. 
Die an Perigordt zijn bifpooft ende aer⸗ 

digh / ſober / met wepnigh te vreden / haer fel- 
ben grootelijcx oeffenende / ende alhoewel 
men die bot ende plomp feght te weſen / 
nechtang be gene/ die met haer omgaen/ bez 

Verhael van Vranckrijck. 
kennen de felve fcherpfinnigh ende beguaem 
tot alle eerlijcke handel ende Wandel /foo in 
ſtudy / als in wapenen;Boven al zijn de Hup⸗ 
fen der Edelingheu ban Perigordt opꝛechte 
Scholen deg deũghts ende beleefthepds/ foo 
Dat de Borgeren des ſtadts den Adel / die al⸗ 
baer veel is / allefing na-bootfen. Ende wat 
den Vzouwen belangt/ die felbige zijn kups / 
hupf-houdende/ nerghens anders als voor 
haer hupfgefin forge draghende hare Mam 
nen (boe hart fp hun oock Vallen) altijts bp- 
blijvende. 4 

Die ban Limofin leven geerne foberlijck/ 
ende drincken geenen Wijn dan in de Ster 
den: sijn hupf-foudende/vrienden onder mals 
kanderen/vzedigh;fo dat ghy ooc op de Dor⸗ 
pen oude Lupden binden fult/Die haer kinde 
kinderen tot in het derde lidt fien fulten ; in 
ſommige gheflachten over de hondert perſo⸗ 
nen ftevck zijnde / die alle met ellkanderen les 
ven/ ghelijck of het een Collegp ware , Zijn 
meeft ſeer arbepdigh ; maer hebben dit 
Quaet/ datfp opeen pdele niet/ een Proces 
bouwenfullen / ende dat quader is Wozde 
hun nagefepdt/ dat fp omeen ſtuck gelts gez 
tupge zijn fullen, Dan defen aert meenten 
de Fuwoonderen ban Tulle meeft te zijn: 
Die ban Vzerche en moepen hun viet Heel 
met Koopmanfchap / maer gaen liever ten 
oorlogh. De Edelen zin meeſt altijdt d'een 
teghen d'ander ín krackeel/maer zĳn voorts 
treffelijck/ ende moedigh / ende de Fnwoons 
deren der Steden, volghen haer geerne in dít 
laetfte deel. fi 4 
Die ban Auvergne zíjn dapper fcherpfine 

nigh ende geflepen ; acbepdig ; heet op loon 
ende winſt/ begheven hun grootelijcr tot ben 
trafijck: zijn meeftendeel gantfch doortrapt / 
twiftigh ende bol gewelts ; een Wolck daer 
uiet goeten ig beel mede te doente hebben, 
Den Adel ig daer courtois / ende moedigt ; 
doch het Polck bemindt het plepten/ ende is 
licht-bloeckende. É 

Die ban Bourbon, palende aen die Lan 
Auvergne, zijn bp na bân een naturel/ waht 
Die wat berre ban Auvergne gheleghen zn / 
Dintmen foeter/ ende fachtfinniater/ ſchern 
ban gecft/ ioos goede hupf-houderg/ epgen⸗ 
hei 4 ende boort den Dzeembdelingen feet 

eleeft, 
Die ban Bellan riechen eert weynigh ha de 

bottighept der Booghduptfchen/ maer depe 
len mede ban hare bephept/ zijn dapper / ſtert 
ende arbepdigh/ religieus endefimpel/ doch 
ftantvaftigh om hun ſelven in bepheptte bee 
houden/ beminnen de ftudp gants Wepnigh. 
„Die ban Bourgondien au aengaende/ zm 

die van Dijon feer hertneckigh in haer voors 
nemen. Hebben malcanderen lief/ ende bes 
foechen malcanderen dickwils / zjn hares 
eershalven jalourg/ verachten de hooghep⸗ 
den ende Staten/ ende haalen feer gemepne 
fac. Bare brouwen gaen heerlck verciert / 
zin huys / ende haren Pannen getrouw. Det 
gemepn bolck ie feer acbepdiah/ ende boben 
al gefint tot de Wijn-teeling/ zyn be voot ende 
Gorfbruchtigh/ vpanden Lan Wederfpans 
nigbept/ ende nieuwe gelinthepden/ dapper 
ende f.out/ ende fodanial) datmenfe niet dan 
inet goetbept handelen can. Die ban Beaune 
nu / hebben hare boopnacmfte Borgeren tot 
Bechteren/ de reſte begeeft ſich tot Tantbou/ 
ende wiingaerdenieren/ ofte laken te maken/ 
foo van wolle/ garen/ als kennip / daer dit 
gantſche lant bol af ís. Die van Semur zĳn 
vredigh / goedertieren/ ende miernen 

min⸗ 
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beminnenmalcanderen/ende leben onderlin 
ge ín goeden bzede/ den vzeemdelinghen ſeer 
gemepnfaem/ ende gaerne kenniſſe met hun 
makende, Die ban Chaalon zjn Vernuf? 
tigh hun begheben tot welſpreken / ende in 
alleg bpna met de boben-genoemde ghelijck, 
t Zelve machmen ban alte de inwoonderen 
voorts ban Bourgongien Wel ſegghen / de 
welche meeft bzp levende ghefint zjn/ ende 
ban goeder aert: doch ín ſommige plaetfen 
den Wijn ſoo wel (alg de DBuptfchen) miſ⸗ 
bzupchiende, de 

Bet bolck Lan’t lant Lyonnois íg foet enz 
de gracieus / Lan fatfoen bot , maer in der 
daet fo veel niet alg het fchijnt: Waut den 

een wepnigh berheven ban conditie 3ijn/ 
doen haren handel (eer wel: zjn luyden Lan 
— traffick / ban alle dinghen gelt ma⸗ 

de, Wat nu diẽ belangt / die binnen Lyon 
woonen / dat zijn meeft vreemdelingen / groo⸗ 
ter in getal aldaer/ als ergens iu Vranckrijc 
woonende / ende zijn veel ban Ftaltaenfcher 
—— 5 fo mannen / als vrouwen / heb⸗ 

ende ſchijn van maguificentie im grooter 
achtinge. ú : 

et bolck ban Foreft ig ſubtijl / loos / ende 
bernuftigh/ weet sinen handel Wijffelick te 
Dzijben/ bemint de winſt / ende handelt der⸗ 
halven door de gantfche werelt. Zijn haer 
eyghen lantflupden / in vreemde landen ín 
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ten lande (welcke aerdigh en de moedigh is) 
hare incomſten eerlijcken doorbrengt: ten 
beſluyte / den gantſchen Adel onderhout ſich 
eerlijcken / ſulcx / aliſt ſchoon / bat in't nride 
“den des oorloghs een Edelman in een ſober 
hupfken in’t midden eens bos gehupft ſy / ſal 
nochtans (elden gebeuren/ datmen hem ee» 
nigh leet aendoen fal/ overmits hp met zijn 
gebueren fo wel heeft weten te levenris Loys 
der dapper ende couragieug, Het volck ten 
platten lande/ ig beleefder dan die van't ges 
berghte: maer bemint den arbept gants 
‘Wepnigh/ameeft in de —— pᷣlaet⸗ 
fen/ ende heeft de ledigheyt feer lief. Is 

courtois/ ende vefpeckteert den Adel groo⸗ 
Hupſman aldaer is liftigh/ ende de gerie die | telijcx / die aldaer fo veel machts heeft/ alg 

elders in Vranckrijck. Dan het geberghte 
kriĳghtmen goede Doldaten/ doch geen min 
deugende Van het platte lant; alwaer het 
volck alfa wepnigh tot de fludp ghebozen 
fchijnt/ alg aen het geberghte. De Manen 
zjn aldaer niet fo gretigh tot de winſt / alg 
elders/ hun bebzedighende/ fa fp hun leven 
maer founder onghemack verſtjten moghen: 
niet datmer gene en vint / die Van gierichept 
brandert/fo wel als in andere landtfchappen; 
maer 't geen ick ſpreke / is van den gemeenen 
loop des voltx. Ce Grenoble, ende andere 
oede Steden/ alg te Vienne, Valence, ende 
omans, zʒijn de Vrouwen feer hovaerdigh ; 

ende ís defe pdelhept/ tfedert weynigh tijrs/ 
ín de gantfche Prꝛovincie ingelopen. Ick fal — 
noch een woort of twee verhalen tot lof van feren tw vee 
de Fofferen upt het Dauphiné, de Welcke Dauphine, 

noot zünde / (eer behulpigh ende toegedaen, 
Men moet forghvuldelijcken zing felben 
gade ſſaen Wanneer men met eenen Forelien 
eenige faken (liffen wil, $ 

Die ban Dauphine, om generalijck ban 
Daer te ſpreecken / zn haren Prince gants 
toeghedaen/ maer feer jalours ende ſorgh⸗ 
buldigh ober hare bephepdt/ volhardigh 
in't vervolgh hares koopbhandels/ neerſtigh 
om het hare te bewaren. De Borgheren ín 
de Steden zijn beleeft / fpraechfaem/ Lan 
oedenende aerdighen geefte/ beguaem tot 
etenfchappen/ goede FRathematiciennen/ 

curieufe nafpoozder der natuerlijcke verbor⸗ 
genthepden/ bzp in Woorden /maer een Weps 
nigh bevepnft/ ende veel ban hun felben ges 
boelende/ ende genepght tot ſnorckẽ. Fndien 
Wp dit bolck m't bpfonder aenfien Willen/ 
men mofte die berdeplen in die Van't ghe⸗ 
berghte/ ende die vant platte Kant. Die ban 
t geberghte sijn bot ende grof/ weynigh gez 
bozen tot de ſtudy / maer beguaem tot de 
Wapenen; ende boven al tot den Koophan⸗ 
delende arbept bequaem. Defe berghbe: 
Woonderen hebben Loor een gebruyck / dat / 
alfa ben winter ghenaeckt/ fenden ſy alle de 
gene/ díe tot acbepden bequaem zijn / Lerre 
van d'hant om te wercken/ foo datter nie 
mant/ dan oude luyden ende jonge kinderen) 
t' hupgen blijft; defe uptgaende arbepders 
worden Bics of Bifouards genoemt/ ende coz 
men ontrent Paeffchen Wederom; fo dat 
fomwij len gebeurt/ dat defe Bics, de welcke 
meeft Deun ende loog zijn / door hare ber: 
fparingen groote kooplupden Worden. Den 
Adel bant geberghte pleeght boormaels na 
hare woonſte Wat bot ende plomp te zijn/ 
Doch nude felvete Grenoble verkeeren / ig 
die wel fa gerdigh / als Die ten platte lande 
woonen / zijnde in alles fa vervult / als pez 
mant ín Dranckrijck weſen mach: Ben Adel 
vant gheberghte is oock feer gefpaerfaem/ 
ende ſoeckt beel goets door allerhande mid: 
belen te vergaren/ doch meeft door het Vee 
bat fp voeden / in plaetfe dat die ban DE plats 

aldaer foo gheeftighende aerdigh zijn / dat 
men ín geheel Pranckrijch wepnighe haerd 
gelijck en vindt / ende Die int midden Gan haz 
rte vryheyt ende ghemeenſaemhepdt / de eere 
boven alle brouwen des Werelds in genſien 
houden: fulcks dattet onder hentupden een 
Wonder fchijnt te wefen/ Wanneer fp hooren 
ſpreken ban een vrouwe / die tot haren nadeel 
ende reputatie Verminderinge eenigerhande 
vryagien aengaet. Ĳ 

Die Lan Provencen zijn Wonderlické diſ⸗ 
Pooft/ ende uptermaten fober/ Wanneer fp 
op haer epgen fchade leven moeten, dapper 
genoeg)! doch onſtant vaſtigh / gier:gh/dubz 
el/ ende ontrouw; zijn grootſprekers / ach⸗ 

ten hun ſelven veel; vermetel ende hoogh- 
hertigh / haren Beeren geen reſpeckt dragen⸗ 
de / nochte den genen die boven haer in waer⸗ 
digheyt verheben zijn: aengeſien mengeſien 
heeft/ dat fp den genen Die haer comman⸗ 
deerden/tot Verfchepderimalen weeedelickẽ 
bermoozt hebben. De Proulwen zijn pom⸗ 
peus/ gelijck de Stalfaenfche. Den Bupg- 
man is geeftiger aldaer/ als in eentgh Land 
ban Pranckrijek; ende Weet tot alles fo wel 
reden te geven / datmen (oude feggen/dat ee⸗ 
nigh Meeſter onder henlupden Woonende/ 
haer ſulcks geleert hadde. Die aen de zee⸗ 
kant wooneũ / begeven hun ſterck tot de tras 
fück / ende weten haré handel feer behendigh 
te drijven; zijn Vernuftigh om liedekers te 
dichten/Anet het welcke fp alle hare onvufté/ 
fo hun pets oberkomt/ vergeten: zijn booze 
der feer genepght tot de Geligie/ ende goede 
Catholijcken. 
Indien wp ons begeben om het Land ban 

Languedoc te bemercken/ Wp fullen ten eerz 
flen ſien / dat die Lan Tholofe tot be ſtudy gez 
bozen/ ende ban goeden geefte zijn: maer onz 
ſtantvaſtigh in tijden Van troubel/ ende den 
beemdeling niet feer toegedaen / voorts de⸗ 
voot ende goede Catholijcken / (eer 4 

eer 
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ſeert boch ſeer qualijtk onder malkanderen 
levende. Die ontrent Carcaſſonne, Befiers, 
Montpellier , ende Nifmes zijn (eer haeſtigh; 
groot-fpzelierg / ende Pocherg/ met fecreet/ 
ende Wwepnigh redelijck/ maer veerdigh ende 
geerne Dzp-lebeude/bol couragie. In't gant: 
ele lande / ‘tWelck tuffchen Tholoze tot S. 
{prit is / ende oock te 8. Eſprit zjn de Vrou⸗ 

wen ſelve uptremende fraep / ende begeven 
bun geerne tot vele bootſen boog te ſteſſen / al 
hoe wel dit foo ſeer niet en gheſchiedt upt 
meeninghe ban qualijck daer in te doen/ alg 
om fchoon geacht hier door te worden / Want 
bet lant defe pdelhepdt met fich brengt. Zel 
ber oock de JPaunen doen haer befte/ om al 
daer berriert ende treffelijck gekleedt te vers 
Schijnen / oock meer alg haren ſtaet eude ins 
komſte lijden mogen. De Drouwen wercken 
gemepnlijck de gantfche weeck in berfchep- 
den zijde-Werchen / feer faber levẽde / op dat 
ſy des Sondaeghs ende B. dagen ban hare 
Winfte pet fraeps hebben ſouden; ende meert 
Van Beziers tot Pont S, Efprit toe: Want bit 
te Narbonneende Carcaffonne weynigh gez 
pleeght wordt. 
Die vanVivarez ten platten lande/twelck 

feer eng ie/ig een volck dat tot geene wellufs 
ten genepght is / noch oock tot de ledighepdt; 
maer is acbepbigh/ doende het kleyne landt 
Dat ip beſitten / na haer upterfte vermogen/ 
bee! bruchten dragen, Den Pupfman is ſon⸗ 
berlinge gheneyght om sne Wijngaerden te 
bebouwen) die hem ghemeenlijcken veel op- 
brenghen. fBaecht goede ciere/ gaet qualijc⸗ 
Ken gekleedt/ gheheel contrarie de vefte van 
‘tgantfche Languedoc. De brouwen ende 
kinderen acbepben alle in de Wijngaerden 
ende op'tlandt. Men ſiet voorder ín dis 
ILandt beel goede berftanden/ Die haer ges 
willigh in allerlepe fraepigheyden oefenen; 
doende blijckenfoo met Woorden/ alg met 
wercken / dat fp geen Prꝛovincie ban Vranc- 
rijck en beljoeben te Wijchen. Den Adel iffer 
ante beleeft / ende neemt den Vreemdeling 
foo beleefdelijcken op / meeſt die gene/die hun 
Oozeenige daedt Lermaerdet hebben / dat 

men foude feggen / dat de deught ſelve zijn 
Woon-plaetfe in dít landt verkorẽ heeft. Dare 
dapperheydt is fodanigh Lan een peghelick 
bekent/Datmen aen de Waerhepdt foude Wils 
len t\wijffelen/ willerde hier ban fpzeken/ fo 
danighe proeven hebben fp haerder couragie 
gegeven. Doch eñ is Dit niet den Adel alleen/ 
die hare dapperhepydt betoont/ aengefien mé 
onder dé bolcke oork vindẽ fal (na de grootte 
deſes landts)fo bele Solbaten/ als in eenigh 
landt des wereldts / Die oock fo koen zijn / at 
be alder-grootfie gevaerlijckheydẽ dienſtigh 
zün om hare couragie te doen blijckẽ / ja ver⸗ 
ſtijven / erde niet cm die te doen gerzelen. Zijn 
goede Petardiers eñ vernuftigh / ooch ſtout 
om te volbrenghen'tgeen fp ovder-Winden. 
Het ſchijnt dat een pedertot de wapeuen gez 
bozen is/ foo datmen aldaer in korten foo bez 
le Soldaten maken kan/ ende oock foo bele 
tot Beleyders der trouppen/Datmen oordees 
len foude / bat dit landt de Ware plaetfe is / 
daer men de wapenen doen klinckẽ / de vaen⸗ 
belen bliegen/ erde de ſwaerden doen knarſ⸗ 
fenmoet/ ende dit weeft ten aenfien des Loet: 
bolcks. Al het puaet datmen aldaer bindt/ 
is dat gemeenlijtken de landen ende berghen 
bol twifts ende moorderven zijn / ende bele 
tiĳdts met bp-eer-komfter befet/ ghelijck of: 
mer eenighen lach Aaen ſoude; ende defe ber: 
gaderingen/ die fomWwijlen ban den geren die 
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Daer te laude eenugh gebiedt hebbẽ / verſtroyt 
worden / fchepdêeven-Wel feldé (onder groo: 
te bloedt-{toztinge. De bpfandere gevechten 
Waren aldaer/ boor het Edict deg Coniñgs / 
foo een/ dat men nau Dan andere Din: 
geu oogde ſpreken. Om noch een wepnigh 
van het geberghte te ſpreken / den Adel ie al, 
daer feer courtois / geecne goede ciere ma⸗ 
keude met DE gené die haer overkomt, maer 
enig in alleg met foo ghefchickt / als die van 
bet platte Landt / uptgenomen eenige Weps 
nige/ die ten Hove Verkeert hebben: Maer 
den Boer is bot in al zijn dinghen / doch niet 
rouw Van verftande/ aengefien hp zijn (aken 
bebendigh genoegh Weet upt te richten/ende 
berftandeljgchen oordeelt ende fpzeeckt ban 
fakendaer hp kemuffeaf heeft. Is arbep⸗ 
digh/fo dat hp oor wel dzp dagen ine klippe 
falligghen krabbelen/ om een Wijn-gaerdt- 
plante Daer in te fiellen: des ie oock defen ar⸗ 
bepdt/ oorſake zijns rijckdoms· 

Die van Belay ende van Guevadan moe⸗ 
ten meenen graet met de in woonderen deg 
geberghte bau Vivarez geftelt sijn: War:t den 
delende tvolck leben al-eeus;uptgenomen 
Dat ín Velay de querellen gemeener zijn / als 
in Viuarez,ende’tolck ban foo goeder aerdt 
niet;:worden oock Hele dertele / ja met troup⸗ 
pen/aldaer ghevonden / gelück in't geberghte 
ban koix, eñ ín bele plaetſen moet het recht in 
de ſterckte beftaê. Zijn voorts feer geneyght 
tot De veering haerder Koopmanfchappen 
eude andere Dingen, —— 

De inwoonderen des landts Lan Foix zijn 
gants arbepdigh/ berbzagen alderkhande ous 
gemacken/ ’tfp ban om door quade Wegen te 
repyſen / tot het welcke fp gewoon zijn / tp dã 
om langétijdt te vaſtẽ / zijn ber bult met cous 
ragte: Doch ig hier te lande een quaet / 
t welck is / bat fommige/ niet konnende lez 
ben in het quaetfte des lants/ hun begheven 
om den repfenden eenighe giften af te epf: 
fchen ; doch foo ghpfe redelijcken te beden 
ftelt/ en (ullen u gants niet berkozten ; oock 
fullen de gene die ueerft ontmoeten (fo ghyſe 
bevredight) u geerne upt alle ghevaer erde 
op den rechten wegh helper. nek 

Bet lant ban Cominge is oberbloedigh in 
firijtbare mannen; maer wepnigh tot de ftus 
dye geneyght / al hoe wel fp goet ende cloeck 
ban geefie zin / alg pemant ter werelt, Dra⸗ 
gen geerne alderlep ongemacken/ zijn ſober/ 
tn Woorden difcreet/haten der overbloet der 
tleederen/ente de welluft/oock alles wat ee: 
nen menfche bertuijft maeckt. De brouwen 
zijn kups/ hupfhoudeude/ here mannen on: 
derdanigh / ende haten de ledighept. _ 
An Armignacis het bolek bot/ ſimpel / 

hupfhoudende/ ende ín alles neerftiah bps 
fonder tot de neering / ende noch tot het vee: 
heeft oock geen touragie gebreck. 
_ Die ban Vigorre zijn handigh/ ſtritbaer / 
in aenflagen vaerdigh ; doch bebepnft/ niet _ 
ſeer beleeft/ Wilt/ ende onhebbelijck / behal 
ben inde ballepen : berdraeght ongeerne ee⸗ 
nigh ongbelijck; fal om clepue oorfake/ pe: 
manden dooden: Pochtans goet/ trouw / en⸗ 
de Van natueren fimpel, Den Adel is aldaer 
gemepnfaem/ beleeft/ goet/ ende door zine 
dapperhept vermaert. / 

Die van Gafcongien zĳn gerdigh ban gees 
ſte / gaeuw / vaerdiah/ hittigh / ende couras 
gieus; beguaem tot alles Wat fp onders 
Winden: Doch zijn oock hooghmoedigh / 
Willende altijt boen kraepen/ fo Pat fp hun 
hier door ober al hatelijck ende — 

geljc 
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gelijck maken connen / onder andere natien 
zijnde/ daer pe ſwack zijn / oock heur na: 
turel wel berbergen/ ende nederigh fchijnen: 
dach moet evenwel hare trotfhept ſomwij⸗ 
len vertoont zijn / die fo'tfchijnt/ qualijck 
verborghen can blijven: blepen haer epghen 
Booft/ met hun ſelben te priſen / ef Dat oock 
van anderen te hoozen. Ja haer ſegghen / is 
niemant arm onder hun / ende bupten ken: 
niffe zijnde/ fal den ellendighften ende gebrec⸗ 
kelijchften/ fich alg een Prince opfteken: zijn 
meeftendeel gierigh/ ende graegh in't heb: 
ben/ hoe het oock comen kan; zijn argh gez 
noegh/ ende Weten haer Woozt genoegh te 
taen, Vooꝛts / zijn fp nijdigh op eeng anders 
welvaren / meer alg eemge natie op aerden; 
ende fo Vol verachtinghe Wanneer fp rie: 
mants hulpe bannoode hebben / dat fp veel 
boler ban hun kenniffe berbreemden door 
hare manieren bandoen: Doch/ hebbende 
pemants geltof hulpe ban noode/ heeftmen 
nopt nederiger gemoederen op aerden ghes 
vonden. Den Adel is luftigh/aerdigh/beleeft 
ende moedigh; heeft fo veel befoecke / datz 
men met vechter oorſake de hupfen der Ade⸗ 
len/ herbergen noemen mach: ende peman⸗ 
ben tot berfoeck Erijgende/ fullen fp ben fel- 
ven Wonderlijcken goede ciere aendoen. 
Maer Haer aert ie haeft hoofdigh/ een oor⸗ 
faec datter meeft altijt kpbagien onder haer 
zjn. 

Bet bolck ban Bearn is feer geeftigh/ ghe⸗ 
mepnfaem ende beleeft; doch ſcherpſimũgh / 
ende loos / in hare tale welfpzekende / dap: 

r / ende deg pryheyts bzient. Is voorders 
oogh· hertigh / fich ſelven groot achtende/ 

ende een ander verkleynende: ende dit is 
‘tgene men onder haer doente hatelijcx 
bint/ die anderſſints pwjfelijck genoegh zijn: 
Die ban Bearn zijn ſeer bequaem tot de ſtu⸗ 
dp/leerfaem/ graegh omt den vreemdeling te 
verhoozen. Den Adel is daer fraep/ ende 
rouragieus/ bemint be verweenthepdt der 
cleberenniet {eer / achtende het meefte ver⸗ 
cierfel der mannen ín de deughde te beftaen/ 
waer ban fp genoegh berfienis. _ 
Dit fal nu genoegh gefproken zijn int pars 

titulier van het Pranfche volck / d'een na ben 
anderen / daeromme mp dunckt gevoegelijck 
te ſullen zijn / yets int algemeyn in haer te 
aennercken. 

Het Franfche bolck is goet/ ende vry· le⸗ 
bende/ niet dat de oorlogen hun niet — 
—— deſes eerſten glants ontruckt heb⸗ 
en/ die haer door De gautſche werelt prüſ⸗ 

waerdigh maeckte: Bach heeft ten minften 
defe particularitept noch behouden/ dat het 
fich min tot eenigh quaet voornemen fat laz 
ten flibberen dan hare gebueren / aenghefien 
het ban de trouw-loofhept ende fchelmerpe 

Befthrjbins eenen ſchrick heeft. Is fachtfumigh ghe⸗ 
gbe ban den noegh/ maer ſomwijlen wel be haeſtighſte / 
aett Det fonder nothtang den Italiaen ofte Spang: 
Srancopfen_ jaert hier une te befchamen. Is een ſtrudt⸗ 
racet ber bolck, den genen die den rügh volgen, 

5 meerder aenfien dragende/als den geleerden: 
aengefien de omroodiahept die het heeft ban 
aheleerde luyden / maeckt dat het de anr 

dere eere doet. Wreeft haren Adel feer/ de 
welcke ín alle plaetfen/baerfe Woont/ groote 
macht heeft ; nadien fp haer altijt deſes tij⸗ 
telg waerdigh toont. Bemindt hare Kor ine 
gen meer alg eenigh bolck op aerden: fo dat, 
then feaghen mm ach bat het deel meer verz 
bult is met een vrye gheneghent heyt t'hun⸗ 
waerts / dan met cen ſſaefſche vreeſe harer 
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macht, Fe tot allen dingen bequaem / bren⸗ 
ghende alles Wat het onderwint ten goeden 
epude/ fo Wacker ende luftigh Lan geeftigh 
ig bet, Wepnigh volcx fietmeuin haer ber: 
{tant dwalen / want fp meeft lichthertigh en 
de couragieus zijn; ’t welcke henlupden upt 
de Dzpe humeur (die fp hebben) aentomt / eu⸗ 
de natupglijcke opsechtighept/ veel eer alg 
upt gebzeck ban berftant/ ofte belepdt. Dit 
bolck begeeft fich tot alderhande Ambach⸗ 
ten/ ende Dzpe conften; ie Waegh-halfende 
ende moedigh; repft door de gantfche Wez 
relt/ fo om foop-handel/ alg om den oor” 
logh: bemint de nieuwighept: ie curieus) 
ende ſomwülen niet feer fecreet / quiſtigh/ 
ende begeerigh om groots te ghelijcken. Is 
fomwijlen veel Woorden gebzuprhende/dach 
fietmen wederom menighmael eer den ſiach 
zuns hants gaen/ als de Woorden zijne 
mounts, Cen peder is genepght tot eere;Was 
oock voor den tijt ban het edickt ban Duel, 
daer toe gecomen/Dat den alderminſten / van 
pemaunden verſtoort zijnde / die Van zijnen 
ftaet was / niet en ontbrack den felven tot een 
ghevecht te beroepen/ om alfo reden zing 
doents door wapenen te gheven; hier ug 
deu Adel ende Krijghs-lupden navolgende. 
A federt den Heede / begheeftmen hem in 
Vranckrijck dapper om de ſtudy te vervol 
gen; nadien men fiet hoe de lang-getabbaer: 
de lupden geeert zijn/ ende gedupzende defe 
ftilte zijn fp dapper rjck. Zulcr dat oock bez 
le lupden/ Lan nederigen ſtamine / hare kine 
deren ter Scholen liggen/ om alfo door haer 
een (teunfel hates abefachte ende eere des 
Parlements opte queken. Doch is der fel: 
ver tegenwoordigh fo beel/Dat fpmalcande 
ren bp na van honger doen ſterven / ende den 
geluckighſten is meer ghevordert / dan den 
geleertften; aengeften Gupdenfdaeghs niet 
van noode en is ín de Doven ban Juſticie 
jupft mannen te hebben/ bie ín alles volleert 
zijn / maer alleenlijck fodanighe/ die in de 
formalitepten van Juſticie wel gheoeffent 
ziyn / kenniſſe der Bechten ende ordonnan⸗ 
cien/ ende een goet verſtant in alle overco⸗ 
mende faken hebben, Evenwel en laten de 
Doven hieromme niet Van gheleerde ende 
treffelijcke mannen Wel voorſien te zijn/ gez 
lijck de Plaidoyen ende Lonniffen fulcr ghe⸗ 
tupgen tonnen. } 8 
Beſn Franuſchen Adel nu / is fodanigh/dat XIV. 
ick nauw geloove / dat de aerde dapperder Groote 
luftiger/ ofte geeftigheren dzaeght; ende is alie 
de courtofp fa (eer onder den Adel gheboren neen 
bat het een onder ig / pemanden Wepnich ven tof der: 
eerlijck ofte onhebbelúck te fien: fo dat den granschen 
vreemdeling ín Vranckrijck allethande gee Koelg. 
ftighept connen leeren / hun niet manterlijck 
achtende/ fo fp niet in Vranckrijck gewoont 
en hebben. Den Adel heeft groot geneuchte 
in de jacht / in het boogbfchieten/ inte paer: 
dete rijden, ende alderlep fracpe_oeffenins 
gem; alg mede in het befoecken der Jofferen / 
Die mede alhier fo Lolmaeckt zin/ alg erz 
gens ter werelt: ende defe vryhept / Die fp in 
Vranckrijck hebben ban te fien/ ende gefien 
te Worden: in plaetfe van haer te Drijven tot 
verachtinge der eeren / brengt haer veeleer 
tot behoudenis der felbe / ende tot verach⸗ 
tinge der luſten die gemeenlijck den bellotes 
nen overcomt; ín de welcke den dwang ende 
flaverupe een beel (waerder paſſie baert/ont 
tefe voorftant der eeren tegen te zijn. Doder 
is den Adel albiet fo couragieus / dat ick mp 
verfeeckert houde) Dat een Beprleger san 
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men gheboeght banenskelen Franfchen A⸗ 
del) gautſch onberwinlijck ſoude zijn/ ja bez 
quaem om de werelt een ſchrick ende vreeſe 
aen te jagen / ende in alle hare aenflagen ber: 
winnigh te blijven: oock 1e ban grooter ach? 
tinge onder haerlupden ghehouden / de daz 
gelychfche befoechtngen onder malcande: 
ren; ſo eenigh menfche ban andere conditie 
een edelman pets te cort dede/ falelckt een op 
defen ballen / ende hem Dan zijn voornemen 
doen aerſſelen: fo oock twee Edelen onder⸗ 
tinge twiſtigh 50 n/fullen hare gebueren’t bez 
fte doen (intijts daer af berwittiaht zijnde) 
om niet voorder in verſchil te trede. Schep: 
en grooten luft inde bzpe conften/ niet * 
eer om profijt daer af te trecken / gelijck an⸗ 
dere lupden doen/ maer om haer vernuft te 
werck te (tellen; achtende mede dat de we: 
tenfchap een der braefſte Verrierfelen eenes 
Wwelgebozen menſthes is. Doch vlieden me: 
wighmael fulcp te laten blijcken/ ende Willen 
‘tgene fp weten/ niet onder hare bzienden 
ontdechen: Maer boven al begeven fp haer 
tot de welfpreechenthept/ alle hare macht 
Gier in beftedende/ Want fp daer eenige eere 
inrekenen/ fo wel als heteen deel is / omde 
goede gratie der Jofferen hier doo: te Vers 
krijghen, Die in de Hoven woonen / zijn gez 
ſthickter / alg die nimmer upt haer laudt en 
repfen: doch mach ick Wel feggen/ datter ges 
noe gh fo wel gemaviert zijn / alen befoerken 
fp de Hoven met/ alg de geve Die Het daghe⸗ 
lijcr hun moepen: comende daer upt voorna⸗ 
melijsken/ dat in elck landtfchap goede ghe⸗ 
felfchappen zijn / alwaer oock de gene die ín 
be Hoven verkeert hebben havent omgang 
houden / Welcker twee genoegh zin/ on een 
ſodanigh gantfch gefelfchap in allerlep ghe⸗ 
jet epden boor te gaen. Teghenwooz- 
digh comt het befte Deel des Adels ban een 
SLantfchap/ of ten minften de aerdighſte en: 
be gefchicktfte ben Koning befoecken/ om al⸗ 
daereen fuck bant jaer te woonen / fo dat 
oock ſonimige nimnermeer zijn gefelfchap 
ofte gevolgh en Verlaten. Ware ererritien 
zijn groot ende Veel/ doch befteden den mee: 
fiendeel huns tijdts in den Woning te vols 

n / ſo ter jacht / als elders: fulcr dat hp gez 
adigh wel vergefelfchapt1s/ al fchepdt hp 

fchoon op het onverfienfte. Den Koning van 
Vranckrijck is geftadigh gantfch ghemeens 
faem/ ende Bertoont hem veel vryer alg ees 
nigh Prince ter Werelt. Want den Franf- 
man is Ban fodaniger aert/ Dat hp niet ghe⸗ 
ruſt en is Wanneer hem niet veroozloft en 
is zijnen Koning dickwilg te mogen ſien; enz 
de fo pemant het alterminfte goet gefichte 
ban hem verwerft / fal hp dat ſelvighe hoo⸗ 
ger achten/ als alle de weldaden die pemant 
anders hem foude moghen doen. Welche fes 
den in defen ormavolghelijcken Koning ter 
gens sijne onderdanen alg een Welluchtende 
fterre/ uptmunten ; ende zijn kroone/ die 
boorwaer onvergelichelijck is / uptermaz 
ten berrieren ende be paerlen. 

Rijckdommen van Vranckrijck. 

Get faude een alte lang ende moepelijck 
werck zijn te willen op het nauwſte fiften 
alle be rijchkdonumen Van Vranckrijck, o⸗ 
vermits datter niet een hoeckſlken deslante 
en is / oft men binter overbloet ban alles. 
Waeromme ick de minder particularitepten | 
achter weghe laten fal/ om alleen te ſpreec⸗ 
Keu ban de arden, daer defe rijckdom aen 
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fienlijchft is ende ban Waer in Vranckrijck 
bet gelt comen can, Zal van Wederomme 
van Parijs af beginnen/ Want defe Stadt het 
grootste deel deg gelts Van Vranckrijck tot 
tach trecht: ende indien men rekenen wilbe 
Heeren die fich daer gewoonlijck onderhouz 
den ; Offinerg van dé Parlement die crach⸗ 
tigb rijck zyn; Advocaten ende Procureu⸗ 
ren/ alle met groote chatten befet, die van 
de Bekencamer/ welchers Meeſteren rijc⸗ 
ker zijn alg fommighe Beeren in Vranck- 
rijck, diemen voor rjtk hout ; de Preſiden⸗ 
ten/ Chzefozieren/ ende Putfangeren genez 
rael; Intendanten der Financien; ooch de 
Borgeren ende Kooplupden vanParijs ; man 
fal bevinden datter wepnigh of gee Dter 
den ter wereldt en zijn / Die defe iñ rjckdom 
gee zijn. Want niet alleen het gelt ban gez 
eel Vranckrijck aldaer/om redenen wil / ge⸗ 

bracht wozdt / maer oock noch veel upt En- 
gelande Spangen, Italien, Duytflandt , ende 
p na ban geheel Europa, Silvere baten 

Wopden aldaer met menighte gebefight / ens 
de meer alg erghens in ghebeel Vranckrijck: 
beel filber gelt/ende Koopmanfchap ís daer: 
foo dat / indien Parijs int geheel alleen gheno⸗ 
men wordt / ſoude genoegh zijn om een gant: 
fche hep;-leger te onder-houden: Ende wat 
bet landt roñds · om Parijs belangt / tſelve en 
an niet anders dan růck zijn / van wegen het 

groote gelt dat de Lupden ban hare Koop⸗ 
manfchappen/teParijs brengerde/verkrijge, 
Det fcharlaké/dat te Parijs gemaeckt wordt, 
gaet doo geheel Europen,oock inAfien,aens 
gefien men tſelve ooc tot in China bzengt/eft 
dele ſtoffe ig bã eẽ peder met berWonderinge 
aengemerct/ om bies wille/ dat het den gené 
diefe toe bé/ groote profijtẽ op-brengt. 
Dit is bp na alle’tgene upt Parijs in andere 
epen vervoert wort. Det foude Heel 
te lang ballen, fomen de optellinge der rijck⸗ 
dommen alleen ban de Abdye ban S. Denijs 
bier aenmercken wilde/ want de felve onge 
loobelijcké ee ende onvergelijckelijt zon, 

Die banChartres krijgen een groote wins 
fte ban haer koren / fo terwe alg —— fr 
aen allen kanten verkoopen / ghelijck als die 
van Beauffeende Soloigne mede doen. Doch 
en wil geen werck maké ban dit profijt / aen⸗ 
gen et ban geen vreende Pzobincien en 
omt, De Wijnen van Orleans en trecken 

niet alleen de — van Vranckrijck 
tot haer/maer oock die ban Engelandt ende 
andere Landen / om daer haer laft in te ne⸗ 
mê;waer toe de Loire,die Lan Orlcans won⸗ 
derlijcken nut is / om de ſelve te berhoeren/fo 
binnen alg bupten ’s Landts. Behalven dit 
moet Orleans oock rijck weſen / Lan Wez 
ghen het groot ghetal ber Duptfchen eude 
PRederlanderen/ die aldaer comen wonen / fo 
om te ftuderen/ alg omde Franfe — te 
leeren:vermids de Orleanſe ſprake voor het 
fupberfte ende beſte Prang gehouden Wordt. 

Het Landt ban Beauvais heeft een kleyn 
' Stedeken/Bulde genoemt/ban het welcke fo 

fchoné blas komt/ alg men vindẽ kan / waer⸗ 
omme de Peder-duptfe ende andere volcke⸗ 
ren aldaer met menighte komen/ om dit 
blag te koopen/ Waer afp foo uptnemen: 
den fchoonenlijn-Waet maken / 'twelcke fp 
doorde gantfche wereldt te koop boeren. In 
dit landt Wordt oock eenige aerde gebonden/ 
foo goedt / om potten afte backen/ alg tgene 
Lan Venetien komt/enbe dit wordt oock upt 
bet Tontngrijc geboert. Doch 'tgene de meer 
fte rijcdoni in dit lant opbrengt/ is DE ies 

ande 
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handel ban Cergien ende ſtametten / die 
niet alleen door gheheel Vranckrijck, maer 
pot na Duytflant, Spangien, ende ltalien, doc 
na Grieck€ ende Turckyen berboert worde. 

Det landt Van Niverne heeft pfer / datmen 
na bupten berboert/ghelijck oock het gerdi⸗ 
ghe glas/ dat bumen de Stadt van Nevers 
gheblafen wozdt. 4 
Be halven de wijven die Lan Anjoet ra En- 

gelant ende elders gefonden wordẽ / heeft het 
noch lakenen/ghelyck die ban Poictou, waer 
ban het een groot ghelt ontfangbt/ bpfonder 
ban de Spaenfe kooy-lupden/ die hier bele 
fn befteden. Daerig geen Stadt in Vranck- 
rijck, die Van den kooplupden meer befocht 
Wozt/als Rouanen, noch daer de Borgheren 
in den koop-handel bet ervarẽ zijn ofte ver⸗ 
Der repfen doen / foo in Ooft als Weſt· In⸗ 
Dien : des-halven krijght bele profijts van 
den beeemdelinghen/ende ie eene der rückſte 
Steden ban Vranckrijck. Bet geheele Nor- 
mandijen is gants gheneghen tot den koop- 
handel/ ende van ‘rgere uprgheboert Wort/ 
zijn alleenlijck eenige Rouaenfe lakenen/ enz 
De ban andere Steden/ ſoo oock mede den 
Appel· dranck. 

retangien heeft parkementẽ upt het lant 
Van Lambolois,die over al gevoert Worden, 

als mede het yſer / loot/ ende weynigh filber 
upt de Minen die het heeft; ende dit alles be⸗ 
alben den koop-handel/ Die over al op de 
uften eñ zee-haveren/die het bele heeft / gez 

dreven Wort. x En 
Rochelle ig ban gelijken rick eñ wel · va⸗ 

rende ban wegen de zee/ Die her dicht bp fich 
heeft;ende bande traffijck der Engelfen ende 
Reder-landeren/ die daer aen komen, 

Xaintongne treckt mede een groot gelt 
ban zijn kozen / die de Dpangiaerden jaer: 
lücks daer komen halen / of Van de koop- 
lupden/die de felve haer gaen verkoopen. 

fe ban Angoulefme hebbẽ behalvé haer 
kozen/ ooc veeſkennip / dat aldaer opgefocht 
Woet/om den Vreemdelingen te verkoopen. 

Perigort heeft veel Derckeven/ daer mede 
het in Spangien groote neering doet / heeft 
gock zijn pfer ende ftael-mijnen/ aen de welc: 
ke beel volcks te werck geftelt wort. 

Limofin heeft groote menighte ban La⸗ 
Kenen/ die bupten het Koningrijck vervoert 
woꝛden / ende boven alle/ de Stadt Limoges, 
hoewel verre bande zee gelegé/ ende Lan ee⸗ 
nige viviere/ig fo neering-dDepbenden Stadt / 
alg een in Vranckrijck is, Want bet heeft fo 
vernuftige werck-lupden/ dat het fo finlijc: 
ken werck maeckt alg erghens in’t landt 
emaeckt Woet; ende defe goederen Worden 
9 welin vreemde landen gebzupct/ ende gez 
boert/ alg het geemaillteert werck dat daer 
gemaect wort. Die van Tulle trecken groo⸗ 
ten fchat ban Dare noten-olpe/ die (Pp miet 
menighte hebben. \ 

Auvergne fendt menighte ban kafen bup⸗ 
tens lands / oock ruwe lakenen/kamelotten/ 
ende” tapifferpen / waer ban het veel ghelts 
firúcht / alg mede ban zijn Daffraen ende 
FPupl-paerden die na Italien ende Spaengien 
ghebzacht worden. 

Bourgongien fent Geel koꝛens naSpangien 
ende Italien. 
Lyon igeen ber neeving-gebenfte Steden 

ban Vranckrijck,fulcks dat gheheel Italien, 
ende een deel ban Spangien/ twelck Van de 
engte ban Gribaltar na de Middellandſe zee 
toe gelegẽ is / aldaer komt handelen. Ende ig 
bp gebot des Konings geordonneert / datde 
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fpdeneude diergheliĳcke Kooymanfchappen 
aldaer paſſeren / ende te Doancbefichtight 
Worden: doch en ig den Gardel nochte Wis 
muige sa Hier fo groot/overmits de Schepẽ 
heter den Wegt) ter zee kieſẽ. Daer zijn ooc 
menighte var Wifjelaers / Die miet alieen in 
Europen correfpondautie houden / maer ooc 
in Aſien ende Afriken. 

Let lant van Forefts fent zijn pfer eñ ſtael⸗ 
werck bp na doo, De gente Wwerelt/ voorna⸗ 
melic de Dtat vã S.Eftienne,aiweer menich⸗ 
te fraere werck-luypden zyu. Ende upt dit 
lant zijn vere koop-lupden, Die in audere Lanz 
den Woonende/ rick erde Wei geſeten zijn, 

Bert Dauphine huriekt vele geldts Van het 
koorn dat het in Spangien enùe Italien fendt: 
Die van Het geberghte maké haer oot ryck 
tan wegen bare Muplpeerdeũ / Paerdemeñ 
andere Beeſiẽ / die fp in Piedmont erde lelien 
verkoopé/ hebbe oor mede beel Wilde epté, 
Languedoc, geeft veel weed / die het fo ver⸗ 

te (ent: ende deſe Weed komt printipael upt 
bet lant var Lauraguez, ente in het blache 
bar: Montpellier. Teſe traffijck alleenigh tg 
machtigh genoegh dit lautryck te maben/ 
em Dat mi Dit lant foo grooten mer igbte is/ 
en over alfo bele om te verwẽ ban uoide is, 

Det lant Lan Albigue maeckt groot gheit 
ban zunſSaffraen:een goet gedeeite van Lan- 
guedoc berrijckt fich oock doo: de menighte 
ban de olyen van Oipven, Die gere die onz 
trent Florenfac zijn / eñ ban Pomerols, oor die 
Ban Lauraguez, fenden ooc groote meinghte 
Lan korẽ na Spaugien. Die ban Montpellier 
Wozde rick door de Dzoguen ende geniengde 
wateren / die men daer maeckt / ende upt den 
lande ſenden / als de welcke veel beter zijn alg 
eenigbe andere. Die Ban ontrent Montignac 
hebben veel Wolle. Die Han Frontignac ende 
Cantaperdris hebben bele Muſcadellewijnẽ/ 
ende gheconfijte vofpren die fp doo? gheheel 
Europa ſeyndẽ. Die ban Vivarez male groot 
gelt van hare denremaften e: de Delen, Velay 
van de menighte ban Wolle-Werck/ alg bou⸗ 
netten / Kouſſens / ouder-kouffen ende dierge⸗ 
lijcke; Pecais beeft veel ſouts/twwelck het na 
zwitſerlant ende elders fert/eude een onghez 
lovelijck proffijt aftreckt. 
Provencen ſent veel kozen buptens lauts/ 

die het in overbloet upt Camarque kright/ 
ende upt DE plairen ban S. Chamar, Mira- 
mas,Senas efMalémort tot Ourgon efiArdage 
tee, Heeft oock veel citroenen, Orangieap⸗ 
pelen/geconfijte vofpren/dzooge bijgen/graz 
need-appelen/ olp ende kozelt / ’tWwelck de 
bzeemdelinghen aldaer dapper komen ſoee⸗ 
ken. Defe Provincie is bol gelts/ van wege 
den groten handel/ die aldaer gedze ven wort / 
ende ban wegẽ zine beguame Zee-havenen, 

Bet lant van Foix doet groete neering in 
pfer/ende firijckt ooc groot gelt ban zijn beez 
fien / ende voort is het even fo gelijck als de 
landen aen het Ppzeneife geberghte gelegen: 
niet min profijt heeft het ban zijn vafpren/ 
tarmentijn/peck/wieroock ende koztk. Doc 
die ban Armignae flrijcken mede groot ghelt 
van haer Dovigh ende Was. 

at nu het lant banBordeaux belangt/bie 
ban Albret doer: bupten’slants grootén han⸗ 
bel in korch/ peck / ende rofpren. Het gheheel 
Gafconge;en voornatmelijch’ tlant ban Bor- 
deaux, geeft ſchoone Wijnen/Die ra Neer-lanc 
ende Engelant gevoert worden. Bayonne lact 
oock Geel Appel-dranck / niet forder kleyne 
winſt / uptvoeren. Sulcks dat Gafcongen 
gants rijck is / vau wege dẽ —— 
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der Spaenſe / Engelſe eñ Nederlantſe koop- 
lieden/ om koopmanfchappen aldaer te ha⸗ 
len. Wp hebben uu ten nauWfien dDooz- 
fnoffelt alle de rijckdemmen ban ghebeel 
Vyanckrijck in't bpfonder/ die het ban upt- 
heemfe Provincien verkright / ende op bet 
netfie gheljandelt / Welcke ende hoedanighe 
middelen het heeft am gelt te Erijghen/ van 
tgene bp haer door gebuprige erde Wijd-gez 
legene bolrkeren gefocht wort. Doch aſiſt 
fake/Datmé gewoon is Lan gererale tot pars 
ticuliere fakente komen/ fo hebbe ick noch⸗ 
tas dele contrarie opdze gevolcht / op dat na 
datmen geften hadde de dingen Waer Van dit 
Bick overvloet heeft/en anderen mede-depz 
len kan / men daer va oock fie dat het middel 
heeft fich felben in alles te behelpẽ / ende dat 
zijn gebupzen genootfaeckt zijn aldaer hare 
nootſakeljckheyden te komen bedelen/ ende 
te foecken: ende dat na dat Wp aengemercht 
bebben’tgene daer Van Het ſich felven voedẽ 
an/ick het geloote van des lants geluck te 

beter in het geverael diſtours / des (elfs upte 
drucken foude/ tot het welcke ick mp gereet 
make/en iu het welcke ick oock begbeere te 
bewüſen / niet alleen int gros de rijckdomz 
men defes Kicks maer oock de penninghen 
(ghelijck als) op-tellen/ die den Koning ban 
de felbe firijckt. pi 
Det geheele lant Lan Vranckrijck, hoeda⸗ 

nigh het oock fp/is ergens toe nut /ende op 
plaetfendaer geeven Wijn en Waft/ is koozn/ 
Waer gheen kdorn en is / zĳn kaftanien eude 
Wepden; fo datter niets en 18 /oft is mit:beſiẽ 
Wp Ftalien / de Apeuijnfe geberghten hou⸗ 
den Wel een Lierde-part Van Iralien onder 
aev/ende ig alles fcherp ende niets boozt- 
zengende:ende in Spangien zijn bele fchept- 

pale Die gedeel onnut 3ĳjn ; maer de geberahe 
ten ban Auvergne hebben beel goede landen/ 
en rijcke plaetfen/ bol ooft/ín Dee overvloe⸗ 
pe hj de Welcke men Heel boter / vleys eñ 
kafen krügbt/ even gelede geberghten ban 
Vivarez, Velay, Gevaudan, ban Sevenes, Dau- 
phine,Forefts ende Provencen, De refie om⸗ 
bangt bp ra een geheel velt bol fchoon koo⸗ 
reubefaept / ofte klepne Peudelkeng/ die 
vruchtbaer zijn/ ende Vallepen met lufiigh 
gras bedeckt. Men ſoude ſegghen / dat deu 
overvloet door haer ober al loopt doo, de 
verfchepden Provincien ende landen. In dit 
gantfe Koningrück ís dit/namelijck dat alle 
de Provincien malkauderen hare koopmans 
fchappen feer lichteljcken commuùniceren 
konren/als oock alle andere vruchten door 
een groote menighte ban Kivieren diemen 
daer bindt : want men rekent alleen in het 
faut ban Anjou veertigh fo grote als Elepre 
Rivieren. De vrucht baerheyt des landts / 
ende’tghemack dat de rivieren gheven tot 
vervoeringe der koopmanfchappen / is oor⸗ 
faeck ban de beelhepdt ende ſchoouheydt der 
Dtedener:de plaetfen tan Vranckrijck , naz 
Dien de felbe meeft alle op eenighe Livieren 
gheleghen zijn. Ende alaft fchoon dat alhier 
geen goede Havenen / nochte de veelheydt der 
felbe niet en ontbreeckt / ſoo iſt nochtans dat 
hare grootſte Steden op den zee-karnt niet 
gelegẽ en stijn; twelcke toont dat hare groots 
te niet bau bupten/ maer Van binnens landts 
komt/als van eẽ epgen haert. Want de Zee- 
fieden zijn grooter dan de landt· ſteden / wan⸗ 
neer fp meer profit / nut / ende onder-houdt 
ban bupten over zee krgen/als Lan’tlandt/ 
ghelijck Wp fien konnen aen de Steden Ge- 
nua,Venetien ende Ragoufen; Waer in ꝓlaet⸗ 
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fen daer de grootte wefentlijchen niet dan 
vanhet Landt en komt/ Daer zijn de Landt- 
ſtedẽ groter dan de zee-fledé/ gelijck Milanen 
eñ antere ſtedẽ in Lembardren / Hongeryen / 
eñ Duyiſſand be wijfen konnen. Eũ cm Dies- 
wille / dat alle de Landẽ vã Vranckrijck, rütk 
ziym / ef tgemack der Arbieren geverael í8/ 
daer ban komt / dat alle De fiedenefi plaetfen/ 
uptgefondert Parijs (welkers grootte vã de 
Wooii-plaetfe der Koningen / Parlement / eñ 
Vniverſiteyt/ verfelfchapt met de ghebuyr⸗ 
fchap der omliggerde rivieren/ boozt-kemt) 
vã middelmatige grootte jön:of fo die kleyñ 
zijn / ſthoõ eñ bolck-rijch, Bodijn ſchrüft / dat 
meê overtellinge/die gedaen wierdt ten tijde 
des Konings Henrici Il, (in welck evenwel 
Bourgoudien uiet begrepen en Was) men rez 
Kende ober dez7.dupfert be woonde plaetfen/ 
die klock-tozens hadde. Gelijck nu de fieden 
ín Vranckrijck ban berfchepden rivieren gez 
favoriſeert zijn / alfo zin oock de kaſteeleneũ 
Fonckeré-hupfen felfs met bele Vpvers / eñ 
Meyꝛkens berfien. Ende alhoewel de Mep⸗ 
ren alhier by die Van Ftalien ofte ZWwitfer- 
landt ín grootte niet te bergelijcken zijn / ſo ift 
nochtans dat de ſelbe bol goede ende fchoone 
bis zijn / ende voldoen het gebrek LA grootte 
Door Gare memghte. Datfelfde kan bande 
Boſſen gefeght worden / die welcke hoe-Wel 
uiet groot)met te min beel zjn, Eñ hier ban 
daen trecken de Koningen boortijdts groote 
proffiten/ vermids de veelheydt der Wilders 
tiffen in hare Domepnen: Den Adel noch 
huydens· daeghs heeft vãde felbe geoot proe 
fijt berkoopende alleen ’tgehack tot bran⸗ 
ding / maer oock tot timmeragie. Daer zĳn 
boozdts veel dingen alhier Waer-mede men 
der vreemdelinger — in Vranckrijck lockt / 
ende meeſt van het koorn / dat hier gewonnen 
Wozdt om naer Spangien, Portugael, eñ ſom⸗ 
Wijlen oock na Italien te berfenden. Het ſout / 
dat de om-liggende Lolckeren alhier halen/ 
voornemelijck te Berre in Provencen, te Pec- 
cais fn Languedoc) efiteBrouage; alwaer dat 
fcbijnt/bat de deught / die de (on heeft om zee- 
Water ín fout te beranderen/ (tille blft/ fons 
der verder te treden na het Roorden. Daer 
Wozdt elders wel ander fout ghebonden/ als 
Fontepn-fout in Lorraine, fontepnefi mijn- 
fout in berfchepden plaetfen ban Engelandt, 
Polen , ende Duytflandt, doch al dit fout en 
deucht weynigh / niet meer als het mijn-fout 
Van Zweden. Daer is noch kennip ende lake⸗ 
nen, welckers impoztancp bp na ongeloobez 
lijck is / ende Die alleen kan hier af oordeelen / 
die de menighte weet / die hier gheſocht 
Worden Loor de vloten ban Sivilien ende Lif- 
febon, ende om fo Lel ſeylẽ ende touwen/die 

‚ vanhet franfe kennip ghemaeckt worden. 
Daer zijn oock de Wijné/ diemen aldaer ban 
Engelandt ende Nederlandt halẽ komt /waer 
van oock jaerlijcks een fodanighe menighte 
gelds getrocken wordt / dat de calculatie ban 
die te lang Vallen foude/fomen ’tfelbe fich on 
derWindé wilde. Pier bp moet gevoeght zijn / 
bat behalven de Weed ende faffraen/ ende ans - 
dere Dinge ban minder waerde / alle te famen 
gevoeght zijnde) eene ghenoeghſame groote 
femme gheldts op-brengen/omeen Koning: 
rück rück te maecken. Dier ban de m 
waerdye / dat de omliggende Landẽ hun ban 
alle defe dingen niet behelper en konnen: En⸗ 
de al ift fcho on datter fom Wijlen ſtercke ver⸗ 
boten gedaen zün / dat men niets vpt den lan 
de boeren en foude / vorhtans heeft men in’ t. 
laetſte tſelve boog toelatinge geſchiedẽ laten / 

omt 
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on dieg-Wille / dat het profijt ban dien ten 
Minften 15.of zo.ten hondert bedraeght. Ef 
al waſt ſchoon dat Spangië met Vranckrijck 
oorlogh voerde / evẽwelen ceffeerde be koop: 
manfchap niet met ben Spangiaerden / om 
Bet gebzeck dat fp van nootdzuft hadden / ent 
—* profijt dat Daer afquam:fuler datmen 
fich niet en behoeft te verwonderé indien dat 
be (olbategebunmende be oozlogé in Spangien 
eñ Italien, oock binnens lante/met Spaenfe 
Bealen/ronenert Ducaten betaelt wierde, 
Wat nu de inkomften der Koninghen ban 

Eis 
Vranckrijck belangt (behalven dat de Deer: 
ekbepdt dooz de overledent bp-na geheel 
berpandet was / die nu Van langer handt gez 
loft Wordt / en binren Wepuige jaren upt der 
handen wefen fal vande gene diefe houden) 
Egene men ban alle de Provintien treckt / be⸗ 
loopt tot feer geote fonumé, Ten tijde dat het 
gelt wat vxeemder Was/ alg het nu is/hebbé 
de — minder getrocken dan het reden 
Wäg.Ludovicus X II, en troc bâ het Konings 
vijck jaerlijchg wiet meer dan anderhalf mů⸗ 
lioen goudts. Francifcus 1, hadder wel drie, 

— —— 

Hẽricus II, quam tot feg; Carolus 1 X,tot ſe⸗ 
ben;Henricus IILquam al ober de ro.milioes 
nen goute; Lodovicus XII, liet het Koning: 
rück bol goudts eñ ſilvers / ende wierdt der⸗ 
Halven Van den volcke / Vader des Volcks gez 
ueemt; Francifcus 1,al hadde hp grote oorlog» 
gen upt te Loeren/ eñ groote oukoften op den 

ee sg SOU — ——— 
* 

hals / liet evenwel Sco. duyſent Kroonen int 
zin Spaer-kift. Doch Henricus II, liet beel Boe qualick 
millioenen gouts aen ſchulden fijve kinderen Heericus IH, 
na: om welcke ooxfake Carolus IX, efi Hen- 

ricus II, fijne kinderen bedwongen warẽ moet 
alleen het volck / maer oocde Geefielichept 
met fware annie dis ed twelche 

ĳ te 
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te kennẽ geeft / datmẽ de Koningen niet cijck 
achtẽ moet als fp vele inkomgté hebbẽ / maer 
als fp die wel wetenaen te legden / aengefien 
den Koning Francifcus I,met minder inkom: 
ſten eel ſwaerder *5 uptboerde/ ende 
rech veel ghereedt gelt zijne kinderen naliet: 
ende hier tegens hadde Henricus II, niet faa 
groote oorlogen te Voeren / noch ziju volck 
van oo2loghen fo lange te onderhouden / eu⸗ 
de liet nochtans zijnen Kinderen fchuidt/ enz 
de het Koningrücke veel ellende na. 
Wat onfen tijt belangt/ men foude de cal: 

culatie niet konnen maken ban alle 't gene 
den Koninck flrijckt Van Wegen zijn impo⸗ 
ſten / cijnfen/ fchattingen/ oock Vande Gees 
ſtelijckheyt / ende andere inkomften/ obers 

Verhael van Vrancktrijck. 
mitg/ datde impoften ntet altút even beet 
bedragen / maer geftelt Worden hoogh ende 
laegh na de boozvallende fakeu; ende al 
Waert dat de ordinariſe ghewis Waren) ens 
de altijt even Beel bedzoegen/fo fouden noche 
tang de ertvaordinarife altijt onfeecher zjn; 
overmits dat het getal der partpeu ſo groot 
is / ende in Velen fo ſecreet dat de opfoeckine 
ge der felbe niet alleen verdrietigh maer 
oock ondolmaeckt Wefen (oude, Daerome 
me fal ick/ om den neuf wijfen te voldoen / 
Der vertoonen tot hoe beel de ordinariſe 
chattinghe ban een jaer bedraeght / ten eyn⸗ 
de men Van de reſte na gheleghentheyt defer 
oodeelen mach / hoedanighe inkomſten de. 
Koningen Lan Vranckrijck jaerlijtx hebben. 

Wi ſchrikt nt coꝛte Dev (chattinghen Des jaers 1609, ende Dev 
penninghen / Die geduerende De ſelve / a helicht zijn/ boor het ordinaris der 

fchattinghen ende De bermteerdering daer by gheboeght/ alg oock 
Voor De betalinghe Der gagie der Officieren: alleg int particus 

her van peder generalitent hierna ghenoemt ende gellelt. 

Eerftelijchs 
De Generaliteyt van Parijs. 

Oor de ſchattinghe 
Doo? De betalinghe bande gagien der Officieren 

—⸗ — — 765000. ib. 
147000. h. — — 

De Generaliteyt van Soiſſons. 

Door het principael ban de ſchattinghe — 36246515. 18. h. 10. p. 
Vooꝛ de gagien Der Officieren — — 3624,1b,1,6.z.pe 

Chaalons. | 

Doop het principacl ban He fchattinge — ETT 473000,15* 
oo, de gagien der Officieren and 71000.ib* 

Amiens. 

Vooꝛ de gantfche fchattinghe — 26 3000. B. 
Vooꝛ de gagien des Officieren — — — 36000,Îb, 

Rouanen. 

Vooꝛ Be gantſche fchattinghe — een millioen 7zooo,i5, 
Vooꝛ de gagien dev Officieven — 11000. b. 

Caën. 

Vooꝛ de fchattinghe _ — — — 63828016. 
Vooꝛ de gagien Dev Officieren — — — 9720.Îbe 

Orleans. 

Vooꝛ be fchattinghe —— — — 537500. b. 
Door de gagien der Officieren — — — 7759cb. 

Tours. 

Door de fchattinghe ——— — — 919000. ib, 

Vooꝛ de gagien der Officieren i02000. b. 

Bourges. 

Vooꝛ de ſchattinghhe — — N — 3560740.6b. 
Boo} de gãgien der Officieren — — 49260,1be 

| Moulins. 

Woorbefchattinghe —— — 423993. b. 10,6, 
Vooꝛ De gagie Der officieren — — 66406. BbBe.10.. 

Poictiers. 

Door de ſchattinghe — N — — 670000. b. 
Vooꝛ de gagien der Officieren oe Mrt EE 75ooo,ib, 

Rion ° 
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oor be fchattinghe — — 65600o.lb, 
Woo, de gagten dev Officieren _ — go0o,lb, 

Lyons. 

oo; be fchattinghe — — — 865ooo,ib, 10,6, 
Doo; de gagien nes Officieren — 45000,15, 

Bordeaux. 

Vooꝛ de fchattinghe _ — 623036.1b,7,6. 

Vooꝛ de gagien der Officieren — — 4066 3,15.13.6e 

Languedoc, Toloze, ende Montpellier. 

Vooꝛ alle t gene aldaer gelicht wozt RE 751517 db.40603. P. 

Dauphiné. 

VBoor het ordinaris Ottroy / Be fchattinge daer in begrepen ziſnde — 201 60.b. 

Behalven dit noch om tot des lants affairen te Loorcomen — 30000. 8. 

VBoboꝛ den ontfang der ſchattingen — 27513.lbe 
Somma ENT 7767315: 

Provence. hd 

@Egene aldaer gelicht wort / bedraeght be forme ban — 86463.b. 

Bourgongne, ende la Breſſe. 

Het ghene den Koning aldaer van rechts wegen ontfangt / is — 168250.bBb.· 

2900; Be gagien Her Officieren — — 354456 

| Bretagne. 
Betacltvoo? Impoſten — —— — 380460. b. 

Limoges. 

Mooy De ſchattinge / eñ aenwas bandien Baer bp geboeght / de ſomme van 670000. b. 

Voorde gagien der Officieven 

Sterckten van Vranckrijck. 

Bet Koningrück Lan Vranckrijck; alg 
’t gene in't midden der Chuiftenbept ig ghe⸗ 
leghen/ is veel beguamer dan eenigh ander 
oin de ſterckten van beel groote Pruicen ban 
Europa te fchepden of te eenigen, om Dies 
Wille da het Ítalien voor — achter 
Spangien aen de vechter zde / Duytſlant aen 
be flincker zijde / de Swit{ers aen D'een züde / 
Ende de Nederlanders aen d'ander zijde heeft: 
ende boven dien noch tuffchen twee Zeen/ 
namelijch/ de Oreaenfche ende Middellant⸗ 
fche Zee ghelegen ig. Wt alle welcke oorſa⸗ 
Een hy lichtelijck te Water ende te lande can 
ſtooꝛen ende gunttigh zijn allerhande aenſla⸗ 
gen ban Princen ende Potentaten Lan Euro- 
pa; tenminften der gever bie zijn gebueren 
ĳn:s ende hp felfs ie ban allen kanten berfez 
ert/ fo door konſt / alg door natup?/ om 

dieg wille dat hp door de Alpife eude Pyre- 
nieife geberghten ban Spangien ende lralien 
befchermt 18 / door de Zee ban Engelandt, 
ende ver-gelegent Koningrijcken / door Mer 
bieren ban Duytflant ende Vlaenderen, ende 
van alle meer andere Manden door ſtercke 
plaetfen/ menighte ban wapenen / gefchut/ 
ende ander Krijghe-tupgh/ over al goede 
Capitepnen ende Dapper Soldaten / om al- 
fes tot beſcherminghe upt te richten, End: 
wat be epghen beſcherminge aengaet/ men 
vint niet / dat fo lana Vranckrijck Koning: 
rijck geweeft ie/’tfelfoe door eenige andere 
Patien verwarmen is / alg door de Enghel⸗ 

— — 7sooo.lb. 

fche/ die dooreen langduerigen oorlogh een 
groot deel ingenomen hadden. Maer be hals 
Bei dat hare vicktorie quam upt de depline 
ghe der Fraucopſen / Diede Koninghen ban 
ngetant bpftanden/ deſe nochtaus niet lans 

ge en duerde/ aengefien fp uiet alleenlijc van 
het ghedeelte deg Birr ontbloot Wierden/ 
Mero hum met grooter tracht mee: 
ſter gemaeckt hadden/ maer oock van Nor- 
mandien ende Guyenne; een out patrimonie 
der Koninghen van Engelandt, eude tfedert 
aen de Koningen van Vranckrijck gecomen 
is, Ende 't geve Vranckrijck hupdenſdaeghs 
ſtercker inaeckt/ alg oyt is / dat boogtijts 
alle ghebupzighe Princen pets op dit Rijck 
voonemen konden / om datter altijt Was 
een Hertogh Lan Bretangien , een Hertogh 
van Guyenne, ban Normandien, van Bour- 
gongien ofte Bourbon, die hun paffagie gaz 
ven/ ende ontfingen/ als wameêr de Engels 
che pets Voor hadden/ den Hertogh ban 
retangien gaf haerlupden ingang / Lan 

Waer Dat fp dan in Normandien landen tons 
den: FRaernu/ dat Bretangien, Guyenne, 
Normandien, erde Bourgongien onder de 
Krone ban Vrancktijck behodren / heeft hu 
weynigh te vreeſen / ten ware datmen genie 
genkant van Franche-Comté bp Bourgon- 
gien genvatten Wilde. 

Vranckrijck heeft twederlep ſoorten ban 
Krijghſvolck / namelijck/ ter Zee Ende te 
lande. Wat belangt het bolck ter Zee/ dacr 
tan men wepnigh ban feggen/ vermits het 
gebzeck vaneen goet getalSchepeu/roeperd 

D iij ende 
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oude Stuprlupden / nopt toeghelaten en 
beeft fodauighen Armade toe te vuften alg 
Wel tot een offenfive oorlog) ban noode 
Wag/ ofte oock tot eenighen aenflagh; ders 
halen den Koning Francifcus goet vondt / 
fich felven met Turcken opZee te behelpen, 
Wel is Waer/ dat noyt eenigh uptheems fe 
cours van noode gheweeft 18 / omt het Kos 
uingrijck te befchermen/ overmits datmen 
opde Oceaenſche Zee tot de zco. befeplde 
—— bp malcander heeft connen been: 
ghen/ ende in de Zee van Provencen Heeft 
men booztijdtg ontrent de 40. galepen ghe- 
Wapent teghenwoordigh ſeer vermindert) 
die oock fomwijlen op te Oteaenſche Zee 
ghedient hebben / doch meer om volck in 
Schotlant over te voeren alg om eentgh ane 
der effeckt. Doch de voornaemſte verf deg 
Franſchen kriüghs beftaet in volck te lan⸗ 
de / ende meer in Nupterye / als in voetvolt / 
overmits het gerjf datmen ban de Dupt⸗ 
ſchen / ende Dwitfers heeft / ende het clepne 
plaifier in het ſien van de wapenen in de hans 
ben des echten voltx / heeft De Äupterpe 
in meerder aenften gebracht/ die eertijts gez 
heel van Cdellupden pleeght ze weſen / ende 
Dien bolghens oock dapper : maer teghens 
woordigh iffer een mengel-moes van al 
derlep bolck ondereen/ Waer van deere bes 
taelt wozt/ eude D' ander gehouden is op zijn 
epghen beurs ten krijgh te trethen. Det 
krijgbfbolck dat verobligeert is / wort ghe⸗ 

moet dé Hos noemt De Arriereban , Die ander niet en is 
wing op haer Dan Adel / berobligeert ín perfoone den Ko⸗ 
epgen beurs ning te dienen met fo beel paerden/ alg bol 
ten oorlog 
Sienen. 9 

XX. 

gens de gheſtalteniſſe zijns Leens / ’t welck 
den ind in de laetfte oorloge Ban Savoyẽ 
gebonden heeft: Ende om datter Veel Adels 
18/ ſo is oock de Bupterpe in groot ghetal. 
De Compagnien krijahs-Lolck/ zin deere 
too, D'ander so, mannen fterck. Die ban 
Too, Worden Gan eenige Princen belept/ of 
door den Conneftabel/ ofte Maerſchalcken 
Ban Vranckrijck, Teghenwoordigh nu het 
bzede is / worden alhier wepnig mpag⸗ 
mien peerden onderhouden / als: 

(lichte Paerden des Konings. 
volck ban wapenen der Koninginne. 
| volck ban Wapenen Lan Monſieur den 

Dauphin, 
| Ponfieur den Hertogh ban Anjou. 

den Hertogh Lan Orleans. 
$ den Dertogh Lan Vendofime. 

den Bidder ban Vendofine, 
ben Marquijs ban Verneüil. 
ben Bertogh ban Mayenne, 
den Couneftabel. 

(den opperften Stal-meefter. 

„Diet daer alle de Compagnien — 
bie teghenwoordigh in Bzeañckrijck onder⸗ 
houden worden. Doch connen in tijde ban 
oo2loge boler genoech bp malcanderen benz 
gen/ fa edele afg onedele. 
Wat het voetvolck belangt/ hoewel de 

gnien ban 
a 

De Comp 

Gafgongers ende die ontrent Spangien lig: | 
gen/ boorde cloeckfte geacht Worden / als 
Bonnende den meeften arbepdt ende krjghs⸗ 
onghemack verdraghen / ende datmen ban 
Be deſe ontrent de acht of goco. lichten kar; 
ende dat oock die Lan Vivarcz ende Lan het 
Doupbineefe geberghte (inhet oordeel der 
gener die haer geproeft hebben/ prmers foo 
Dapper alg de Gafcongers/ ende noch meer: 

— ber getalalg de Oafcongers opbzengen fou: 

Verhael van Vranckrijck. 
den konnen) nochtans ſoudemen fu de andere 
Handen des Bycke veel Dupfenden bp een 
konnen bzengen/ die oock dappere ARannen 
fouden zn / alg de welcke langen tt gedient 
Gebben:ende behalve die alles Wat in Vranc= 
rijck ghebozen wordt / is ſo moedigh / dat het 
in wepnigh tijdts gheceffent/ ſtoüt ende bez 
quaem tot alderhande aendagen ghemaeckt 
{oude komen Worden. Dooztijdts en plegen 
haer de Koninghen ban Vranckrijck gants 
weypnigh met voetvolck te behelpen/ upt 
vreeſe van eenige revolte;ende alhoewel Ca- 
rolus VIII, bekennende de noodtfakelijcke 
hepdt deg boet-bolcks / ozdonneerde het ou⸗ 
derhoudt Lan sooo, voetvolck Francoiſen; 
na hem Wilde den Koning Franciſtus date 
mer so.dupfent onderboudenfoude/doch dat 
verdween haeſt / ende Wiert gebroken door de 
deliberatie ber Staten des Wijcks/ ten eynde 
bet bolck onghewapent zijnde / te beter doo 
hare Magiſtraten in den toom gehouden 
mochte worden / ende, de konſten / nochte 
Landt bouw / daer het ſich in oeffent / niet te 
niet ende verloren en gingen: ten eynde oock / 
dat het in tijde van peps (ghewoon zijnde de 
Wapenen ende ’tgrootfie woordt te boeren) 
fich tot geen roobvingen ende firooperpen en 
begave/ beengende alfo het Konngrijck in 
Warre, Dorhen grependeferefolutien der 
Staten geen plaets/ fo Wanneer den Koning 
daer tegeu pet ordonneerde. 4 

Ludovicus 11, wag de eerſte / die/om alles. 
(wat hp wilde) voor goedt tedoen bekennen / 
bet bolck onge wapent hieldt/ ende in plaetfe 
ban Francoifen/ Zwitfers aennam: een faec 
Die bp zijne Ra-bolgeren oock onderhouden 
ís. CeghenWwoordigh wozdt alhier wepnigh 
boet-bolck onderhoudé/tWwelck nochtans als 
tüdt een Van de voornaemſte Sterckten eeng 
Heyrlegers is. Ziet hier dan de tekeninge. 
De bier Compagnien ban de lf-Wacht 

des Konings/die boo, hare Capitepnen heb⸗ 
ben JReffieurs de Vitry, Montefpan,la Force 
ende Pralin, 

Bet Begiment ban Guaerden / twelck bez 
hoozt tfamen-gefet te zijn ban zo. Compage 
— / ende heeft tot zijnen Colonel Mont ie 

requy, 
Dit regiment ban Piedmont/twelck oock 

ban zo.Campagnien behoozt te zijn/ heefg 
tot zjnen Colonel Mons de Vaufelas, 
pda ld ban Picardyen,mede behoo⸗ 

rende Van 20. Compagnien te zij 
Colonel Mons de pe, sin / beeft tot 
— Begiment ee Navarre , ’twelck ban 

20, Compagnien behoozt te zijn/ 
Calre Mons de Bordes Porte ek 
Ô * kle ban C re ‘twelck 
ehoort te zijn ban zo. Compagnien 

tot Colonel Mons de la Gelle: mili taks 
Det Begiment ban Mons de Nereftan, 

twelck ban thien Compagnien íe. 
Det Begiment ban Mons du Bourg l'Efpi- 

naffe„twelche van ro,Compagnien is. 
Behalven defe iſſer noch het Begiment 

ZWwitfers/ ende de hondert ſwitſers ban deg 
Konings lĳf-wacht. 
Doch fo den Koning volck Lan doen hade 

de / ſoude noch wel4. dupfent erbarene Dole 
daten konnen op-bieden/die in Vreemde Pro⸗ 
vincien onderhouden Worden. Bet getal der 
ghener / Die men foude konnen lichten ban de 
gene die niet onderhouden zijn/ 18 fo groot/ 
dat men die niet en foude konnen tellen/ aen” 
gefien eens peders hert noth moedigh / ende 
eeng pegelijckg avm noch bapper ig is kg 

aetſt⸗ 
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laetſt· geleden oorlogen : ende dat een Fran⸗ 
tois Dit meeſt in dooge heeft datter geen ee⸗ 
re boven dieu git klint (gelijck oock Waer ig) 
die door el verkregen Wordt. 
Poorts iſſer alfulcke overvloebt van lijf: 

tocht in Vranckrijck, datter een Legher ghe⸗ 
noegh mede ghefpiúft kan Worden / die oock 
feer lichtelijck Land'een plaets tot d'ander 
(ban wegen de veelheydt der Nivieren) ghe⸗ 
boert kan Worden. Daeromme iſt / dat ten 
tijde Caroli V, die door Provencen ín V ranc- 
rijck quam/ ende daer na oock door Cham- 
pagnen , fp behalven de Guarm ſoenen noch 
meer als 1oo,ende so, dupfent Doldaten ſpijſ⸗ 
dezende bp onſẽ tijde onder Carolo IX, voudt⸗ 
men Daer zooco, Äupteren/ ende z0000. voet⸗ 
bolckg/ al bzeeimdelingen; noch 1 sooo. Aups 
teren / ende 100000. voet volcks Francoifen/ 
ſonder Dat nochtans eenige dupzte in Vranc- 

goe peel Aek Wad. De Koningen onderhielden oock 
Ergbeboie Loortijdts/3soo. lancierg ende 4500. Schut 
Carolus vir ten/fomwijlé oock 4ooo, Lanciers ende Gooo. 
enderbielo, fchutten/ die geſtadi —— GElt⸗ 
eũñ war hun kẽ lancier had —— Schut achter hem / 
gagien jaer* ende Dien volghens elcke Compagnie Lau⸗ 
ler bedaoe⸗ gjerg hadde een Compagnie Schutten na 
gen, hem bolgé/die allenljtk doos 'tonderfchepdt 

der Vaendelen Berfcheelden/ende hadden alle 
een Capiteyn. Sulcx dat roo. lantien qua⸗ 
men te doen 250, Schutten / behalven de lan⸗ 
cien. AL dit krijghſpolck trock tat gagie 
1300000. Wroonenjaerlijcks: Want elcke lan: 
gier trock 250. Kroonen elcke ſchut So. Trooz 
nen ; den Daendrager zoo. den Lieutenant 
480, den Capitepn Szo, Dit krijghs-bolck 
wierdt in zijn perfectie gebracht door Caro- 
lum VII, bie het getal bepaelde/ ende hun 
Hare gagien oydonneerde/ ende Diftiplineerde 
Die door hare defſeningen / verdeylende de ſel⸗ 
be op de Frontieren / onder Capitainé/Lieu- 
tenanten/ ende Vaendragers; onderſcheydeſe 
vork in Paerde volck ende voet voltk / hun 
notb by boeghende Fourriers / Treforierg/ 
Betaelders/ende Commiſſariſen; gevende oz 
ber alle befe den laft aen den Conneſtabel / 
den Maerſchaltken van VPranckrick/ ende 

ze opperfte Beeren deg Licks, 
XXI Wat nude Artillerpe belanght / daer af is 

DAttillerpe Diereen fake die aenmerckens waerdigh is/ 
alle op eene namelijck / datal de %rtillerpe gebracht is 
geootte/ en? Op eene mate/ dat is / even groot/ eben lang/ 
be gewithte eben wijdt/ ende even wichtigh; de klaten e⸗ 
gebjacht. _ pen groot;het Bofkrupt eben fijn;de Wagens 

evégroot. ’‘TCwelck feer mit bebondé wordt / 
foo te veldt / als inde Sterckten / overmidts/ 
bat Wanneer alle klooten 3 alle Stucken 
paffen / de confufie bande felve te berepden 
ende aen te brengen geweert worde; eride 
ootk wanneer een ſtutk ſchadeloos Wordt/ 

mien daeromme nieten laet klooten/ krupt/ 
R lepels / ende anderẽ tuygh 

venwel te befighen. Det Canon Lan 
Vꝛanckrijck is ontrent ro, boeten lang / zijn 
Waghen 14. ende op de Waghen ligghende 
tfamen ontrent 19. boeten / de breedde ten 
aenften dan de Waghen-as/ is 7. boeten. 
Booꝛts zijn al de laed-aaten verſien mer pfez 
re plaetjens/ op dat het metael door de hitte 
niet metter tijd berteevende/ het laed-gat te 
groot worde) eñ de kracht des geſchits alz 
foo vermindert worde: Want een Stuck 
gheſchuts alhier niet voor goed ghehouden 
en word / indient niet houdert of ten minften 
So. ſchoten op een dagh verdꝛaghen kan. Al⸗ 
le defe dinghen ghevoeght tot de natuprlijc? 
ke gheleghentheydt ban Vranckrijck, mas 

* 

Ken het felve machtigh / eu bpfonder onder 
eenen foo wijfen Komng / Loorfichtigh ende 
dapper / berghefelfchapt foo Wet met foo 
grooten hoop gelts/ alg alle andere noodt⸗ 
fakelgchhepden. _ F 
Wat nu de defenſive macht deſes Gijcks 
is / behalven het groot ghetal des Volcks 
(het welcke ten tijde Caroli IX, ontrent de 
20, Millioenen beltep/de Wf-tocht/beguame 
artillerpe/ende Lafte gheleghenthepöt; kan 
men fpeuren daer upt/Datter (oo beel fterche 
plaetfen zijn / datter gheen landt ghevonden 
kan woeden of daer iſſer ee Grote menighte, 
Daer zijn beel dinghen / de welrkie oorfaeckt — 
van deſe fortreffen gheweeft zijn: D'eene is⸗ 
Dat doen dit Bijch in hele Borſteiwommen 
berdeplt was/een peder zijn frontieren ver⸗ 
fterchte : d'andere / dat de Engheiſe vorlo⸗ 
ghen / die een wijſe tijdts ban een goest Peel 
defes Lands Meeſter waren/ het ghetal ver 
fostreffen bermeerderen dede. De ghele⸗ 
geuthepdt eñ vature der plaetfen helpt beel 
tat de flerchte/ afs mede de gheueghent⸗ 
hept ende neerſtigheydt des volclis: Hp dat 
men uu de fake partitufterder genunercken 
foude/ laet ons Vranckrijeigeus- doorſoo⸗ 
pen/ op bat ween goedt BEEPBAN sijne bef 
te plaetsen befichtigen mager. 
Beh eu ſal voor eerft van Parijs met fpzez 

ken/aengeften de ſee /aten hevet geen nuv⸗ 
ren / ghelijck ſy inder waerheydt ett ſack 
in bele plaetfen zn / nochtang ſos VERL 
woonderen heeft/ dat die niet Har daad ghe⸗ 
beech ban victualie ſoude konnen gewonnen 
Worden. 

Corbeille ſoude wel ſterck gemaecht kon⸗ 
nen Worden /fo men het gebiedt van twee ge 
berghten wegh nam / die Bau twee zijden lege 
gem maer ‘tgene Dat na het Gaftinoife landt 
licht/ en is hem fa fclradelic niet/ om dat het 
lang genoegh is / als het gene Dat aen de zijbe 
vant Seine licht. 
De Stadt Chartres is mede ſterck ghe— 

noeg om een Leger te weder⸗ ſtaen/ gelũc⸗ 
men in tint van oorloge heeft konnen fien. 
Ende Chafteaudun,’twelck gheleghen is op 
een klippe ofte hoogen bergh / hebbende zen 
ghevaerlijcken toegang / is mede eenſtercke 
ende vernaemde Stadt. Dit was oock de 
Sterckte ende 'tkaſteel vandie ban Dunois, 
om Daer fu tijdt van oorlogh eenen toevlucht 
te hebben / nadien be vyanden daer niet toe 
en konden komen / dan daor eenen wegh / die 
na de poorte van la Beauſſe light. 

Orleans is noch ſtercker ende machtigher 
Stadt / als de voorgaende / overmidts de 
paſſagie ban de Loire, Waer bar Attilus Foz 
ning der Hunnen, daor zijn beleg voor defe 
Stadt getungenis geven kan/de welcke met 
zijn victorieus Dep: voor Orleans geheel gez 
ftut wierdt: alg mede t Legher / twelck de 
Engelfe daer Loor lepden inder jare 1428: in 
de maeut Lan October / daer Voor legghende 
tat in dé FPep-maent/ ende door de Maeght 
Ioannam gelicht Wiert. 
Gergeau, fes mijten van Orleans, alhaewel 

tſelve klepnis/Feeft nochtans altijdt ſterck 
genoegh geweeft/ende te important ban wee 
gende Brugende paſſagie vande Loire. 
“Montargis fg aac eẽ goete plaets/ doch niet 
fo fterc afg Orleans, noch va ſulckẽ gevolch. 

Chafteaulandon is eeu Stadt Die in de 
voorgaende eortoghen Heel guacts ghedaen 
heeft / ende ís machtigh/met garnifoen bere 
fien zijnde / een Wijte tijdte te wederftaen. 

Sens is op de Aibiere Yonne gheleghen / de 
D ij welcke 
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Welcke aen den Loet Lande Gaſtinoiſe zijde 
loopt/ heeft goede grachten ende ſtercke 
mupzen/ beguaem om Wederftand te bieden. 

Auxerre light op den oever bande Yonne, 
is een fierche plaetfe; beginnende ireen delz 
linge/ ende verheft hem tot op het hooghſte 
ban ‘tgeberghte/ Waer op Die ghetimm̃ert 
is / ende hier op light het oude Kaſteel / ber: 
fierckt met oude erde Dicke nuupzen/ ’tWwelc: 
ke eertydts in tjdt ban oozlonh tot een 
eee ende fcherm Lan Det gautfche landt 
tiende. ù 
Troye in Champagnien is oock fierch/ 

heeft ſſercke mupzen/ eude inwoonderen die 
_ tot alle wederftant te bieden foo Wel alg die 
ban Auxerre geſtadigh berepdt zijn. 
Chaumont in Baſſigny te mede Van ouden 

tĳden met ſtercke, wâllen ente Veel torens 
daer op verſien / hebbende van gelijcken oock 
Diepe ſterckt gevende grachten; wiens upt- 
kijclt ban ’thafteel Haute-feulle genoemt 
Wordt. Maer Varry le Parthois, (welck herz 
bouwt ende geſterckt ig té tijde des Konings 
Francifci, alg liggende cp De FProntiere Lan 
Champagne, maer niet op zijn ſelve plaetfe/ 
maer meen Dorp Montcourt geuoemt / op eer 
ren bergh / die een halve mijl is ban de oude 
plaets daer Vitry gelegé heeft. Opde Fron⸗ 
tier van Champagnen ig noch de plaetfe S. 
Deûr, de welcke terſtondt berfierckt is / na 
Datfe mdenjare 1544, gern Wpneert Was, 
Montereau , ‘twelrk vry Diep ürt landt 

light / heeft eeu ſterck Cafteel/ende van groo⸗ 
ter begrijp. 

Meaux ig op ceren bergh gelegen/ hebben 
de een Zee-arm aen De Weft-zjde / ende is in 
tweẽ Verdeplt;Waer vã heteene deel genaemt 
Wozdt de Stadt/ het anderde Marckt ofte 
Fort vande Stadt; ende defe twee plaetfen 
zijn han malkanderen ghefchepden door een 
WBeerkffien/ loopende van de Bots / ende de 
gracht is feer diep: binnenin de Stadt nu/ 
fietmen het hafteelop een hooghte ligghen / 
tweltke ober de Marckt ghebiedt: Daer 
zyn ſterrke muyren. 

Chaalons in hampagne en is geen kleyne 
noch weynigh impoptante Stadt/ niet meer 
alg Reyms sijn hooft-ftaòt. 

Maeẽer foo Wp num Picardyen komen/ Wp 
fulten op de frontieren fierrhe Steden ghe⸗ 
noegh vinden / alg Laon,la Ferté, S. Quintin, 
Peronne,laChappelle, Ardres,Ham,Dorlens, 
Corbye, Amiens, ente Abbleville, met noch 
ardere/ Die min gheſterckt zins alg Mon- 
ftrcuil, Bolongne,Bohan eũ andere. Soiffons 
is mede eenredelijcke ſterrke Dtadt/ ende 
beguacr om fich te befchermen. | 

Beauvais, twelck dieper in’t lant light / eñ 
bet na Parijs tee light, is flerck genoegh om 
een lang belegh tenbenftant te bieden. 

Kemende nu te Calais op De zee-kant/ vez 
verg dat het tegher woordigh wel gefierckt 
is Ban Mons de Vic, sijnen Gouverreur/ 
fulfer Wp bevinden dat defe Stadt den gris 
heeft var alte fievche Steden in Picardyen, 
eude Wanneer de ſelve voltoyt fal ziju / na bet 
voornemen deſes Gouverreurs/ meen ich 
datter weyrioh teghen te ſegghen fal zn / 
oock weynigh middel cm de ſelve te of⸗ 
fenceren. 

Langres is een Stadt Van weghen zijne 
cheleghentheydt ſſerck / omWwalt met luftiz 
ghe mupzen. 

Montefclair Wiert upter maten feer ghe⸗ 
ſterckt met niet min hooghe veſten / als goes 
de Bolwercken / door dE Koninghen Fran- 
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cifcum 1, ende Henricum II, dvermibtg dat 
bet de cerfte fortres des Konings is / Komen⸗ 
de Van deeg-fpbe ban Lorrainen. 

Nevers ig een Stadt / diep int lant ghele⸗ 
ghen / omringt met ſtercke mupzen/ende dies 
pe grachten; berfien oock met een brug over 
e Loyre. Defe ig ban grooter teghenweer/ 

ende important overmits zijne paffagie. - 
Bourges tg mede ban goede grachten ende 

fiercke mupyen berfien / ende 18 een Dan DE 
befte plaetfen ban Vranckrijcks 

Sancerre op het hooghe van eenen Bergh 
gheleghen / heeft machts genoegh om het 
hooft te bieden; ghelijck oock la Charicé, op 
de Loyre gheleghen/machtigh ghenoegb is 
om beel groote fierckten te arreſteren. 
Yffoudun ín Berry is mede een ſtercke wet 

bewalde Stadt/ ende heeft ven kafteel/ dat 
een weynigh verheven light/met Aanckerins 
ghenende ſterckten Wel berfien/ oock met 
Diepe grachten. 
„Argenton, twelck op de kant ban Berry 

light, is fierch/ ende heeft noch een goet has 
fieel / berfien met tien grooten/ ende drzye 
kleyne toorens. 

La Caſtre is oock met goede mupzen ome 
ſet / verſien met ſiercke toorens ende diepe 
grachten. 
De Stadt Tours heeft diepe grachten ens 

de fterche mupzé/ende de riviere Loyre, daer 
aen ftootende/ maect dat het een plaets Ban 
impoꝛrtancy is. 

Let kaſieel van Amboiſe ſeven mylen van 
daer ghelegeun/op de ſelve riviere / wort oock 
vooreen bande beſte plaetſen ban Vranck- 
rijck gherekent. f 

Saumur, op de felbe riviere liggende / heeft 
wel ſterck gheweeſt / Beeft noch goede mup: 
ren: maer Boomemelijck foude het kafteel 
veel wercks gheven. 
t Kaſteel van Loches, ig mebe ſterck / ghe⸗ 

leghen zijnde op een hooghe klip / niet meer 
dan eenen ingang hebbende/ befchermt door 
een groot Bolwerk, frerche muyzen / dub- 
bele graften/ die diep ende bzeet zijn; ſo date 
ter Wepnigh middel is / om defe plaets te 
overweldighen/ten fpdoor tmorſelen bande 
Bots / de Welcke in zin a en inde 
breedde ende lengde heeft tuſſchen De 1000. 
ente 1200, fchzeden: ende om Dien te onders 
graven / aengbeften de tegher-mijren al-reer 
de ghemaeckt zijn/ ig niet wel doenlijck. 

ngers ig een goede ſtercke Stadt / Welt: 
kers grachtẽ diep/efi mupzê baft zĳn. FPaer 
boven alis het kaſteeleen ban de beſte plaet⸗ 
fen des Bijcks/ vermidts het zijn graften in 
der Bots heeft/ erde fo wel voorſien zijvde/ 
als doenljck is. Vooꝛts is defe Stadt feer: 
impoꝛtant / obermits de felbe tuſſen de Sarté 
ende dicht bp de Loire gheleghen is / aen 
Pont du Sé’twelc eé plaetfe ig langs Ang 
beren; oock ig op de Loirenocheeng 
ae tot befcherminghe defer Stadt ghe⸗ 
eghen. 
Normandyen heeft bele ſtercke plaetſen ín 

het landt / alg Rouanen, twelck machtigh 
ghenoegh ig om een lang-dupzigh —5— te 
Weder-flaen/ ende voor tijts ghenoeghſaem 
betoont heeft. Ap 

Bayeufe ís mede tamelickenfierck. 
_ Falaifeis alfoo ghelegen/ bat alhoewel het 
in een belling ight/ende ban alle kanten met 
berghen cmrinat/ nochtans zijn de toe-ganz 
ghen ende boor-borgbten veel lagber : ber 
en boven foo heeft het noch een Kaſteel op 

| een Gotsfieen gheleghen / hebbende nevens 
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gebiedt ober be ftadt oock diepe grachten 
Ende fteccke veſten. 

Caen , 'twelcke voor de tweede Stadt 
ban Pormaudpen ghe houden wozdt/ ghele⸗ 
ghen aen de zee-arm/ gelijck Rouanen doet/ 
ban waer Die noch border loopt / is groot 
ende tamelijcken fterck / bequaem om cen 
langhe teghen-weer te doen ; heeft oock een 
kafteel/ ‘twelck op een Bots light / int mid⸗ 
ben ban welck een bier kanten toozen light/ 
Van uptnemender dickte ende hooghte / oe 
Hankeert zijnde vã bier hoeckẽ / zjn noch an= 
dere groote toorens / ende heeft ſeer Diepe 
wallen / heeft van binnen fo grooten plaets/ 
Dat men daer wel vijf of fes Dupfent Man⸗ 
nen ín bataille frellen kan. k 

Auranche ig mede ſterck / gheleghen zijn: 
de op een vaſten Kots / daer dE zee Wanneer 

—— — 

die op het hooghſte vloeyt / teghen aen 
ſpoelt; ende is gheſterckt met goede veſten 
ende diepe grachten, 

Bier hebt abp oock langhs defe kuſt / 
Honfleur ligghen / een ſtercke eude vaſte 
plaets/ gheljck oock Dieppeis/ alwaer een 
groote m̃enighte van ghefchutis. 

S, Valery mm Normandien ís een bequame 
laets. Cherbourg, de laetfte plaets / die 
arolus VII, gan den Enghelfen nam / verja⸗ 

8 ende de ſelve upt het Rijck; den Bergh 
„Michel,rontfom ban de Oceaenſe zee ome 
ringhelt / ende het Fort ban Ifle de Zers, ghe⸗ 
maeckt tot afbreuck ban de zee-rooderen: 
Doch boven alle plaetfen Lan de kuft Lan 
Normandien, moet Havre de Grace, niet ver⸗ 
gien zijn / een onwinbaer Fozt/ door den 
oningh Francifco I, ghemaeckt / om den 
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Engelſen het hooft te bieden / aengeſien zijn 
gheleghent hept goet ende bequaem̃ is/ upt- 
ghenomen dat aen d'een zijde een Berghfken 
ngbt/'twelck hem fchijnt te commanderen/ 
dochen kan niet veel hinders doen. 
Fu Bretangnen vindimen Rennes, de 
— —— des Landts / ende ig een ſiercke 

Nantes verghelijekt hem in ſterckte (eer 
Wel/alg oock Dol, Vannes , Quimpercoren- 
tin , ende S-Maló. Maer Blaverende Breft 
zijn De fievchfie plaetfen Van alle die langhs 
efen kuſt zijn; welcker getal vele/ ende hare 
ſterckte groot is, 

de Welcke (bp na in onfen tijt) een Legher 
Han Socoo, mannen Weer-ftaut gedaen heeft. 
Maillefay,la Gavache, S,Michelen Her, die ; 
gedupzeide de troublen Langhe (ware aen: 
taftinghen verdz aghen heeft, Niort, Fonte- 
nay, Chaftelleraud, ende Lufignan, de Wel: 

. ke alle vu portant ghenoegh zn. 
Fn Xaintogne light Xainttes, al Waer 

meu ſchoone Dloten ahemaeckt heeft. Dier 
na S, lean d'Angely, Blaye, ende Ponas, alle 
ſtercke plaetfen. Ë 
In Augoumois is Angoulefime ‚ tamelijt⸗ 

Ken fterch/ doch zijn Dlot ende Kafteel fous 
den onghelijck meer teghen-Weer doen. 

In het lant van Aunis, light Rochelle, een 5 
Zee haven ende een fleutel vanDzanckrijck/ 
bequaem om groote Hep:-krathten te vers 
draghen. Binnen in’ t lant light Perigueux, 
mede een ſtercke Stadt. 
Limoges heefteertijts bele Princen groot 

werck ghegheven/alg mede Vferche,’ twel: 
Le alfoo gheleghen ig / dat men het onWwin- 
baer rekent. Pin. 
Fu Auvergne light Clermont, ‘twelck 

mede flerck is: alg oock de Kafteelen ban 
Vfon ende Nonnette, bie haer mede onver⸗ 
Winnelijcht roemen moghen. Doch boven 
almoet S. Flour gherekent zijn / ‘twelck op 
tenen hooghen fieplen Bots ghele hen is/ 
fulcks dattet bupten bzeefe ië ban ghewonz 

Moulins en Bourbonnois, is op de Allier 
gheleghen / 'twelche nopt voor zijve vpan⸗ 

„Den in deſe laetſte oorloghen / ghekreunt 
en heeft. 

Montaigu ín Combraille ig beguaem om 
teghen-weer te bieden. 
“An Bourgongien zin verſcheyden ſtercke 

plaetfen/als Dijon,Chaalon, Seurre, Auflon- 
ne, ende Beaune, verfievcht met een goedt 

zkalleel/ bebalven noch cen groot ghetal 
„ Klepne flerche plaetfen. 
Zaan, Dicht bp Dijon, is een vaſte 

Bet Kaſteel Van 
laetfe. 

Auttn is medeeen myortante Dtadt/ de 
Welche de laetfte oorlogen in een goeden 
ftaet gheftelt hebben: alg mede de Stadt enz 
7 t Taſteel ban Semur konnen groote Weer 
teder, 
Bp Lorrainen ende Duyrflant hebt ghy 

she Dtadt Mets, die den Keyſer Carolum V, 
oo Sfad lange refiftencp dede /Die daer voor lagh 

Met een groot ghetal volcks ende menighte 
gheſchuts/ ghenoegh om de werelt te doen 
berfchrichen: zijn Citadelle is een ban de 
fierchfte plaetfen van Vranckrijck. 
Doo men nu berber na 't Zupbden keert / 

Daer Lindt men de Dtadt Lyons, de welcke | 
uptnemende ſterck ie sen de kandt daer sijn 
Kaſteel afghebroken is / alwaer het Bolz 
werck ban S. Fan is/ uptermaten ſterck. 
Pierre Ancife, 'twelck een Kaſteel ig op een 

| 
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Lots ghebouwt/ liggherde aen te anter 
zijde bande Saone, belet aen Die zijde mede 
den toegangh: Lyons heeft oock de Rhofne, 
Die hem tot ſchutſel dient: ende al ift fchoon/ 
Dat het aende zijde Van Fourvieres ende S. 
Iuſt niet feer ſtorck en is nochtans foude dez 
fe Stadt ghenoegbfaem een langhduprigh 
belegh konnen tegen houden/ ende eens 
Leghers aenflagh/ van weghen zine ghele: 
ghenthept/ gheñceghſecnn beletten. 
Fn Dauphiné langs de Rhofne bindtmen 

Vienne, twelcke een flercke Stadt is / heb⸗ 
bende de Fozten van Pippet ende la Baſtie, 

ei | Die het van alle kanten vermeefteren konné. 
Fn Poitou hebt ghpde Stadt Poitiers, | Wat lagher light Valence, hebbende een 

Eitadelle/ende derhalven fierck. 
Poth lagher/ een Halbe mple Lan de 

Rhofne, hebt ghp de Dtadt eude t Kaſteel 
van Montélimar, voorwaer bequaem on 
groote Wederftant te doen. 
Binnen in't Landt light Romans, op de 

lfere ghebouwt/ tamelijcken fierck : hier 
vaer Vindt ghy de Kaſteelen Moras ende 
— „Waer af het laetſte oock het 
erchfte Is. 
Grenoble is een Stadt / die na de hupdenf- 

darghfe maniere gheſterckt is door Mons de 
les Diguieres, Gouverreur van het Dauphi- 
ne, die daer af eene der befie (leden van 
Vranckrijck ghemaeckt heeft. Volght hier 
het foyt ban Baraut, dicht bp Savoyen , om 
ban dien heeck den Vpandentoteen toom te 
Wefen: Dorder sijnder noch andere fierche 
laetfen/ Die , Gap, het Kaſteel van Serre, 
ions, Ambrun, Briangon, ende het Kafieel 

ban Efilles op de Frontieven; foo dat den 
vpant ghenoegh te doen foude hebben ont 
door het Dauphiné inhet Landt te comen/ 
aengefien alle defe plaetfen als fchut-boz 
mett Voor t Landt zijn. 
Wat Provencen helangt/ daer hebt ghy 

boog fierche plaetfen Aix, Arles, Cifteron, 
Ourgon Brignoles,ende Pertus. Boch de zee- 
fteden / ghelijck Marfeille, Tolon , Caftel, 
d'If,Noftre Dame de la Garde, Tour de Bouc, 
einde Antibes,erde noch eenighe andere/ zijn 
foo ſterck / als men Wenfchen foude. 

n Languedoc nu# math, Tholoſe hem 
roemen ſterck te zjn doch Narbonne (alg 

ligghende op de Prontiev/ is noch heel ftevc- 
ker/ende Laucate noch meer. De gheſegent⸗ 
hept deg Stadts Carcaflonne1s flerch:maer 
de neder-Stadt is bet berftercht. Befiers 

t men te Montpellier ende te Nifimes als 
8 ghedaen/ Wat mogbelijcken was / om te 

ſelve tot ſtercke (leden te maken, Pont S. 
Efprit ís ſterck / ende daer bp met een luſtige 
Citadelle verſien. Te Velay le Puy 18 een feer 
goede plaetfe/ende Stadt, die noyt ghewon⸗ 
nenenis gheweeft. Dier va hebt ghy Het 
Kaſteel ban Polinac, twelck booz onwin⸗ 
baer gheacht wordt / om zjnes gheleghent⸗ 
heyts wille. 

mente zijn tameljcken fierck. Doch 

Montauban in Quercy is om zijne ſtertk⸗ 
ten vermaert / ende zjne ghelegenthept ig rez 
delijcken ſterck. 

Bordeaux ín Gafconge ſal wepnigh voor 
een oenval zjus vpants kreucken. Ceſtelnau 
de Barbarans is een uytremende ſtercke 
plaetfe/ende zijren toegangh gheheel quaet. 
De ftadt Auche light op een Bors ghetum- 
mert / ende ig ban ouader toegangh/ ten ſy 
aen be fpbde / daer men na Vicfafenfac gaet/ 
ende heeft Voor defen groote ſtormen weer⸗ 
ſtaen. Lectoure ig een plaets / die onder de 

ſterckſte 
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——— ban Vranckrijck ghetelt mach wor⸗ 
ben. Cominge ig mede een ſtercke plaetfe/ 
oo is oock S.Fregeou om zijnes gheleghent= 
epts wille, Defaot Dax is feet ſterck / ende 

wel-gheleghen. Bayonne ig op de Frontier 
gheleghen/ende beguaem om langhen tegens 
ftant tedoen, 
Fn Bearn bintmen Pau, alwaer een ſterck 

Kafteel ig /-ende Loor die ban Navarre een 
ſtercke plaetfe / aenden boet ban het Ppre⸗ 
neife gheberghte. 

Siet daer ten naeften bp: alles / Wat ghe⸗ 
fept kan wozden/noopende de plaetfen, Dat 
nude menfchen belanght / die tn Vranckrijck 
zijn / ick gheloove nauw/ datter een Koning: 
tek in Europen is / dat hem roemen mach 
bolck-rijcker te zijn/alg Vranckrijck,alwaer 
be ghemoebden foo dapper/ende de herten fo 
touragieus zĳn. Ende dit fp gheroegh van 
bare fterchte/ laet ong fien / hoe het ſelve gez 
regiert worde · 

Regieringhe van Vranckrijck. 
Den Staet van Dranckrijck/ die doo! dez 

fen Democratijck was/is teghenwoordigh 
gn as Monarchael / beheerftdooreen alleen: Den 

acht bes Me 
Bont 
Vranekrijck, 

nge bá 
oningh en Wozt niet ghebozen/ ghelijck in 

deel andere plaetfen/maer het Rijck is erve⸗ 
lick aen de Mamien ende met aen den Brou⸗ 
Wen/ende dit upt kracht bande Saliſe Wet. 
Den Coningh Heeft alle macht om ven 
krijgh te vefolberen ende te opdormeren te 
ghensine panden én met haer vrede te ma⸗ 

n; alg oock met andere Princen ende Po⸗ 
tentaten Wlfantien ende-Contractén aen te 
gaen ; alles na zijn believen: order / om 
ſchattinghen te fiellen; Ampt · luyden te Kie 
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fen; Wetten ende Oydonnancien te maken; 
Pꝛivile gien te vergunnen; gratie doen / ende 
andere dinghen na zijnen willé te herſtellen: 
ſulcks dat alles wat hem belieft / voor een 
onverbzekelijrke wet aenghenomen Wozdt: 
boch omt te toonen/ dat zijne Willen gherech⸗ 
tighende redelück zijn / en laet hp niet toe/ 
Dat zijne Cdicten op-genomen worden / voor 
en aleer de felve bp alle JParlamenten overs 
fien ende gheberifieert zijn. Den oudeften 
Sone deg Konings is naeft aen de kroone/ 
ende draeght den name ban Dauphin. 
De Koninginnen ban Vranckrijck heb⸗ 

ben vele machts / ſulcks dat fp in hare Lan- 
ben fo Wel alg ín hare Domepnen/ ende aens 
ghebhuwelijckte goeden authozitept om te 

Machtende gozdeelen hebben/indien fp Willen/ oock ops 
autboyftept 
ber konins 

n ban 
rancrijck, 

perfte macht om Renniffe te nemen ban de 
eerfte appellatien/ ende’ tAppel ban haerlie⸗ 
den komt in't hof van de Pairs ban Branck⸗ 
tick / alhoewel dat de landen ende partpen 
vaneen ander reſſort zjn / volghens eene dez 
tlaratie des Koninghs Ludovici Craflì in't 
jaer 1317. De Moeder deg vegnerenden Hoz 
ningberfan fp geen Koninginne ban Dranck: 
rück en is / wort rd van de regue⸗ 
rende Koninginne. De-giften ghedaen doos 
de Koningen aen de Lontnginnen hare Dupí- 
Vrouwen/gheduprende hun Houwelijch / gel: 
den / hoe wel fp onder alle andere Perfonen 
nul ende Gan gheender Waerden zijn. De 
Officiers van den Bupfe der Koninginnen, 
ofte Koninghen Moeders / hebben gheliche 
Peibilegien/ alg des Koninghs. Maer fn 
en hebben geen ghemeynſchap tot de acque⸗ 
ften/ghedaen door de Coninghen hare Man⸗ 
nen/ghedupzende haer vijck, doch Wel in die 
ghene/die ghemaeckt zijn boor haer komt 
tot de Kroone/na hun Houwelijck. De Kos beu altijt ban alle faken ghediſponeert / al 
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ninginne weduwe / wort ghemeenlijcken ges 
noemt La Royne Blanche, ende dit gebrupck 
ig gpebleben t'federt deMoeder S.Ludovici, 
Die Blanche ghenoemt was/ ende langhen 
EN leafdes als gede be — 5* * 

eduwe des Koninghs Philippi Valeſy, de 
welcke leefde tot — —— gk 
De mamere van de Konmgen Lan Pranc⸗ oon noch 

rijck te krooven ende berklaren/ eer Dat de z. koningen 
Cheiftelgche Beligie onder den Francotfen in den thdt 
geplant was; was/ den Koningh gekroont DA 30: Jatt. 
te Geffen opeen qrooten Schildt /ofte Deur XXV, 
kelaer / ende hem op de fchauderen te dra⸗ 
ghen / doende met hem aldus drie keeren 
rondtfom det Heyr· legher / ende alfdan rie: 
pen alle de-omftaenders/ met lupder keelen / 
dat hp haren Koningh was: ſommighe wils 
len dock / dat Dit aldus geduert heeft tſedert 
het Chriſteurijc in denſgantſchẽ ftamme der 

eroüeen. Den meeften hoop der Konin 
hen heeft men te Rheims ghekroont / ín dez ke 
ermanieren: De Miſſe begonnen / keerde Maniet der 
hem dePriefter boor het Epiftel na den Ko⸗ Ue 6 
ningh / hem uptlegghende Get alghemepn gan vrank 
ahefoobe/ ende vraghende of hp't gheloofde rijëk, 
erde Wilde befchermen. Den Comngh ja 
gheantwoort hebbende brꝛochtmen hem den 

Deſe kas 
ninginne o⸗ 

eedt / Die hp las Ende ondertepcheude ; welc⸗ 
ken eedt van defen inhoudt Was: Ick N. door 
de gratie Godts dendefteom Koningh van 
Vranckrijck gheordoanéertte worden ,belo- 
ve op den dagh mijnder inwyinghe voor 
Godt ende zijne Heylig heri,datick de Cano- 
nijcke Privilegien conferveremfal, hare Wet- 
ten ende lufticie, fchuldigh aemeen yegelijck 
van u Prelaten ‚ende u befchetmen fal, fo lan- 
ghe my moghelijcken zijn,fal (Godr helpen- 
de) als een Koningh: met recht behoort in 
zijn Rijck een yeder Biffchop endetoeghela- 
ten kercke te befchermentende fal den volc- 
ke,ons bevolen, de befcheriminghe der Wet- 
ten in haerrecht, oCtroyeren ;, beftaende in 
onfe authoriteyt, Deſen eedt ghelefen zin: 
de/ ftelde den Coningh de felbe im de handen 
des Aerds-biffchops vanRheims, in tegens 
Woozdighept veler Prelaten/Die hun op deſe 
Eroontughe dan vinden lieten. Dit ghedaen 
zijnde den boorfz. Aerdſ biſſchop den Staf 
ban S. Remy neinende/ lag de wyinghe / ghe⸗ 
lijck den Paus Vitor bie door defen Staffo 
hem als zijn kerche tat be macht ban de wy⸗ 
inghe ghegheven hadde. Ende dan Was hp 
doo? defen Aerdts biſſchop / zelaten ende 
andere kerckelijcke perſoonen boor Coning 
verklaert. Daer na de @pperfte des Rijcks/ 
ende na haer de Ardbderfrhap/ ende tvolck / 
approbeerdén dit/een ſtemmelijck roepende 
tot drꝛy mael toe: wy approberen het, wy wil- 
len het, *t{y ghedaen. Ende daer op Wiert 
dadelijck ghefonghen/ Te Deum Laudamus, 
dc. Eude Daer op Wrede deu Aerts-biffrhop 
hem tot Coningh abfoluptelijck. Daer na 
Wederom ghekeert ende in zin Dtoel ghefes 
ten sijnde/brochtmende Pribilegie / gheghe⸗ 
Ven door den Paus Victorem, Die voor de 
gelaten lupde ghelefen Wiert / fiet daer in 
Wepnigh woorden de Ceremonien / diemen 
onderhieldt/ende noch te volghen ſchuldigh 
is. Ark hebbe beel formaliteyten befneden/ 
om dat mp docht datfe den Lefer te verdrie⸗ 
tigh ballen fouden, De Beghenten Cor 
ninginnen zijn geo2donneert/ of om de onders 
jariahepdt/ of om het af-Wefen/of om De in⸗ 
Difpofitie der Coningen: ende de gene die opt 
Beglenten Coninginnen gheweeſt zijn, pen 
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feÂ Verhael van Vranckrijck. ” 
of fp bolkomen Meeſters daer af gheweeft 
Waren. De fonen ban den hupfe ban Vranck- 
rijck deyldẽ eertijds elck een gelcke poztpe/ 
(onder datter eenigh recht des ouderdoms 
Was / eñ de geadvoueerde baſtaerden erfden 
met de legitime kinderen: ef een peder hieldt 
zijn deel onder den titel Van Koningrijck. 
Maer de derde linie der Koningẽ vã Vranck- 
rijck heeft de Baftaerden geheel verworzpẽ / 
miet alleenlijck ban de Kroone / maer oock vã 
Bet confent ef toenaem Dan Vranckrijck, die 
der Koningen Baftaerden toegelaten ig:ende 
tfedert Hugo Capet en hebbé de jongfte foné 
Der Honingen niet gehadt dan bpfondere dees 
len: Is oock daer na geopdonmeert ín den ya⸗ 
re 1283 Dat de jongfte ſonen niet twiften noch 
eyſſẽ mochten fekere legitime part ofte quo⸗ 
te/alg de welcke haer door de ſucceſſie haers 
Vaders toekomen ſoude / dan alleen prohifie 

om af te leven / eñ tot onder houdt / na den bez 
lieve haers Vaders; eñ indien Dpt met geor 
donneert en hadde binnë zijn levé/ mofle tfels 
be gaen na DE Wille des Konings haer regne⸗ 
renden Broeders / founder dat hun toegelaten 
Wwierdt te klaghen van eenalte klepnendeel, 
SPe-brouwen de Dochterẽ van Vranckrijck, 
en erven niet / indien daer eenige fonen zijn; da 
ín de meubelenen acqueftë/bolgens de Salife 
Wet / eñ zijn oock eeuwelijcken van de Kroos 
ne upt-gefloten/ dooreen gebzupek eñ partiz 
culiere Wet ban den Hupfe van Vranckrijck, 
gebouwt op de groot-moedighepdt der Frã⸗ 
toifen/ die niet derdzagen konnen dat fp Lau 
Vꝛouwen aileen geregiert foudé Ronne wore 
den/oock op dat fp doez Houwelijck de Kroû 
aen uptheemfe niet vervoerẽ en ſouden. Men 
heeft gefien dat JRe-brouwen van Vranck- 
rijck aen minder perfoonen/ alg Koninge ge 
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Verhael van Vran ckrijck. 
houwelickt znde/ Koninginne genoemt zijn 

Hoe be geweeit/ als met haren epgenname: Defen 
Bochteren Naem Wierdt hun/geduprzende haer levẽ / ge⸗ 
ber kontnge gunt/om te betoonen dat fp Dochteren van 
* Vrane- Vranckrijck waren, Bentoenaem vá Vranc- 
ml rijck komt den Dachteren der Komugẽ ban 
ben, ranckrijck toe/ tfpbdan Bat fp voor/ of wa 

haer Gijck gebosen zijn. Wel is waer/dat de 
gene die te voren geboren zijn /Dien name niet | 
en nemẽ / voor Dat hare Daders tot het Rijck | 
gekomen zijn;dech fo het Bochteren zijn Lan 
des Konings oudften fane / de felve Worden 
tan haer geboorte af Me· vzouwẽ genoemt / 
tot berfekering dat har Dader Koning wor: 
dẽ fal/fudië hp niet en fterft. De andere wor⸗ 
den alleenlijck Ioffrouwe genaemt / eñ na de 
toe-komyfte Me-vrouwe, met den toe-nacm/ 
van Vranckrijck. _ — 

Aengaende de Pairs van Vranckrijck; de 
Leenen ín dit Konungrijck erf-goederen gez 
Worden zijnde/ volgeñs 't gebruyck geſchre⸗ 
ben ban de wetten Der Lombarden, ſtelde⸗ 
meninelck dominerende Leeneen ſeker ge- 
tal Vaffalen/ ghenaemt Pairs, dat is / Lzpe 
Heen-marmen/ belaft het Hof des Heers op 
te houden/ ende te oogdeelen van Leen-far 
Een/ hebbende veel groote prerogativen/ al- 
fo fulcks beftemt is door het Arreft van’tge- 
meene te Ham, ghegheven den leften Apzil 
1351, Deſe Inſtellinghe en — niet 
ten tijde des Ronings Caroli Magni, gelijck 
Die Van Romans ons Willen doen geloovei; 
aengeften hare authoriteyt / ordre / ende pre⸗ 
eminentie ingheſtelt zijn daor Hugo Capet, 
ende de Koninghen van zijne linie gheſto⸗ 
men die dao? dit middel het herte Lan veel 
guaetgunftige gewonnen gebeeld cl alg 
waren het ——— van Vlaenderen, enz 
Be den Herdrf-biffchop van Reims, die haer 
teghen Hugonem Capet, alg ufurpateur deg 
Ajcks/ oppofeerden; ende Aoten alfoa deu 
mondt Lan andere/die na heur erempel/had: 
Den mede konnen oproeringhen aenvechten: 
Ende hebbende haer met defe dignitent ghe⸗ 
auctozifeert/ verbonden fp haer Wederom 
door eede hare Landen Van de Kroone in leen 
te houdende felve ende hare Pa-komelingen 
getrouw te zijn / fulcks dat Hugo Capet, om 
zijn fake te beter tebeveftigen/dede zijnen fo: 
ne Robertum Aroonen / roepende op de felve 

Geral ver Krooninge alie de gene, die hem faubden heb⸗ 
Pais ban ben konnen ſchadeſijckſt ballen. Deſe Pairs 
“Vranckrijck, Waren twaelf ſterck / Waer Lan de ſes Wer 

reldlijcke waren de Hertogen ban Bourgon- 
dien, ban Normandien, ende Ban Aquycani- 
en/ende de Graben ban Vlaenderen, vã Iho- 
lofe,enbe ban Champagnen: Defes geeſte⸗ 
lücke waren den Hertogh Aerds biſſchop 
ban Reims, de oghen —— Den 
Laon ende Ban Langres, de Graven Wife 
fchoppen van Noyen, ban Beauvais,ende ban 

on, De welcke alle Pairs genoemt Was 
ren/ niet om Dat fp in weerdighepdt den Ko⸗ 
ning gelijck waren / maer overmidts fp-lup- 
ben ín grootte onder haer Pairs(bat is / Vade⸗ 

boeda⸗ ren)waren, Eñ defe en mogenniet afgeftelt 
ì worden / nochte tẽ rechte betrockẽ dan Loor 
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| Die ban alie 
‚ Baedt quamen/ oock die Voor den Koning 
gebꝛocht wierden, de welche foa in tijdt Lan 
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den Hove ban Parlement / in welcke fp vent 
plaets ende geftoelte hebben / even gelijck de 
Princen ban den bloede / vermidts fp ban het 

Lichaem deg Hofs zijn. Eer dat het Parle 
ment ingefteit was / Waren de Pairs Die gene / 

ſaken oordeelden Die Waor deit pe 

Dzede/als Wan oorloghe / niets en dede fander 
toe-Wrlliginge der Pairs: de welcke oock bere 
bonden zijn tr de in-Wpinge der Koningen te 

aſſiſteren / gheljck oock de Biſſchoppen van 
angres ende Beauvais, de welche hun gelaten - 

den Koningh Lan zijnen Koninglücken 
Thꝛoon opte heffen / ende Ban den Lolche te 
vernemen of fp hem oock Hoor haren tomng 
ontfanghen Willen / ende Waimeer de Omz 
flaenders gheantwoort Gebben / dat hy hun 
aengenaem ie / fa doet dan den Aerdts-biſ⸗ 
fchop van Rheims hem den ghewoonljcken 
‘eedt Doen. De vijf oude Paitſchappen Le⸗ 
ken / zijn aende Kroone weer qhekeertAnaer 
het fefte niet. Vet ghetal der Leken was eer⸗ 
tijdts bepaelt imfes/ ghelijck alg de Geeſte⸗ 
lijcke; maer het getal der Leken ie in den be⸗ 
ginne menighmãlen bermeerdert/Want neen 
heeft tot An ften maken Evreux, 
Alencon,Bourbon,Eftampes, Artois, Bretag- 
ne, Clermont in Beauvoiles, Beaumont le Ro- 
ger, Anjou, Berry, Orleans, ende andere: eude 
bp onfen tijde Efpernon, Biton, ende Sully. 
De Beeren jongfte fanen Lan Prauckrijeſt 
houden gewaonlic hare gegeven goederen en 
Landen tor Pairfchappen. Danrunige Pairs 
fchappen worden alleenljcken vooreens lez 
beng lengde gemaecht/ende zijn perfonelick: 
andere alleen Loor het Manlijcke oir / andez 
rte hoor een peder: Want de Prouwen zijn bez 
graem een Pairſchapſte houden / hebben 
mede plaets ende meuinge in de vomnſſen/ 
ende nioeten aldaer geroepen ende gedach⸗ 
Vaert worden / gelijcſ de andere Pairs, over: 
mids fp defe Weerdichepd houden / alg mar 
gende bry Becht doei. 
De Opper-Hof⸗Meeſter / Wiens laſt b Wet ampt 

na de oude Meyers des Paleys gelijck is / ban des 
beeft ouer alle de Officterert ban Des oe Honinag 
nings Dups het opper-gebiedt / einde moet eld fe 
nette ftaet jaerlijcks malten / aenneinen enz ï 
de afdancken/ oock tot de minfte Officien 
toe / Ende haer connnanderen: Sulclis dat 
alle be gene Die in Konings gagieende gez 
volgh zijn/ hun Lan des Gpper Hof · Mee⸗ 
ſters gehoorſamheyt niet en moeten diſpen⸗ 
feren. Menighmalen is dit Officy in de han⸗ 
den der Printen: gelijck men ’tfelbe tegen⸗ 
Waordigh fiet in De hand eens Princen ban 
dẽ bloede: Deſen dienft eu helet niet datmen 
daeromme geen ander Officp en ſoude mo⸗ 
gen bedienen ineen felue tÿdt; aengeſien men 
Weltwe Opper Hof· Meeſteren gefië heeft, 
daer Ban d'een / namelijck Anne van Mont- 
morency., oock Conneftabel in de felbetidt 
Was / ende d'ander / name ijck Francoys van 
Lorraine, Gertagh van Guile, oock Lieute⸗ 
nk Generael onder dE Koning Henrico IL, 

ag, 

Den 
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Ben naem deg Opper-kamerlings doet 
Oppi-kas genoeg blijrken wat fpnen laft is / boor fo 
merlings. verre hp als hooft is van alle ’tgere des Kor 

nings kamer aengaet. Hpis de gene / die den 
toegang om den Koning te ſpreken / verlee⸗ 
nen of wepgeren kan;ende tgebiedt over alle 
de Edelen deg pe hamer heeft / bie fo 
bele m’t getal zijn alg den Koning belieft/ 
ende laft hebben ban den a: te kleeden 
ende te ontkleeden. Onder defe Edelen iffer 
een die hem Opperfie noemt / ende boven de 
andere is / coinmanderende over de Pagien 
des kamers. Tegenwoordigh zijnder twee 
Opperfie Edelen die in dient zijn/ een peder 
doende ‘tgene den Koning ordommeert. Den | 
Opper-kamerling heeft ban gelijcker oock 
tgebiedt ober alle de gere (hoedbanigh die 
oock zijn) die den Koning in five kamer die: 
nen / alg kamer-knechten/ / Meeſters ende 
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knechten ban be Garbde-robbe; ende alte 
D'ander. Doors, behoort het den Opper- 
Hamerling den Komng op den dagh Lan 
zĳn kroninghe te leerfen ende te fpozen. 
Den Opper-Stalmeefter heeft gebiedt o⸗ 

Der des Konings Stallen/ alg mede’ over de 
Edelen in de Stal gerommitteert/ende over Stal-mees 
de Schild-knapen/ —— Piqueurs/ende fles. 

t Stal⸗knechts / ſultks dat alle de Paerden/ 
fo Wel die in dienft zijn als de Spzing-paer- 
den/onder zijn be bel zijn: Moet oock Het Ko⸗ 
ningblijck Gappter/met lelpen bezaept / in 
alle Ceremomen dragen/ als in Itredẽ / kro⸗ 
ningé/ende begrabingen der Koningen. Tee 
ghenwoozdiaf is dit @fficp bp nain tween 
berdeplt/ eñ fchijnt bat den Onder· ſtal mee⸗ 
fier te zelve authozitept heeft / die den Opr 
per-ftal-meefter heeft/ die oock tgebiedt or 
Ver de Poſten behoort te hebben / aen den 

Contolleur 



Verhael van Vran ckrijek: 
Controlleur Vande Poſten commiſſie te gez 
ben, Wel ig Waer dat den Controlleur genez 
tael vande Poften tegenwoordigh ban alle 
ſaken felbe difponeert. Î 

Bet ampt, Daer is geen ding dat eenen Prince beter 
bes Opper: voeght / als de Jacht / overmidts dat fp het 
achtmees Lichaem difpoofter maeckt / om allen ar⸗ 
ers ende bepdt te Verdzagen/ ende de luphept Llieden 

OpperDalse doet / welcke een pefte der zielen is. Tot dez 
Kenlets. ſen epnde dan iſſer een Opper-Fager ende 

eẽ Opper-Dalckenier, Defe weten wanneer 
den Koning ter Hacht gaen Wil / ende of hp 
wil blieghen/ of 'tBert jaghen; ende na zijn 
believen dan / beraedflaen fp onderlinghen 
met malkanderen Welck —— fp hem gez 
ben fullen. Sp hebben gebiedt over de Ede⸗ 
len bande Jacht /ende over alle de gene die 
over des Konings Honden ofte vogelen eeni⸗ 
genlaft hebben. 

Ampt Lan De difpeufiers zijn als goede Hupſhou⸗ 
nl 3 ders van des Konings Pups/ eñ moeten ban 
penſier. aile koſten benntffe hebben) ef de rekeningen 

overſien. Sp dragen eenen ſtock aen bepde de 
epnden met filver beſl agen / ende vorderen de 
Edelé die den Koning dienen / wanneer hp de 
koft fal laten aenrechten. Men ſeght dat zy 
in voortüden laft hadden eenen taur op de 
Wf-tocht te ftellen/ ende andere dingen te 
doen/ die heur afgenomen zijn / erde tegen- 
ea digh onder tgebiedt Lan den Provdoſt 

8 ups. , 
Ampt ban Daer is noch Loor des Konings tafel den 

alte be Car Opper-backer/de dienende Cdel-lupden/ens 
felotenders. De de voorſnjdende Schildt-knapen / welc⸗ 

ferg name genoechfaem eens peders Ampt 
bewpfen. Doch den Opper-backer hadde 
voortuts autozitept over het korẽ eñ tbzoat; 
eude om te fien of het gewicht oock recht eft 
de mate goed Was / eñ macht daer op oock 
den pzijs frellen- · Nu is den Opper-batker 
Die gene / die al de ſpijſe proeft / die hp Loor 
den Koning kompt breugen. So doet den 

_ Proever oock de Wijnt diemen dE Koning te 
drincken fehenct/ om alle ongeluc te verhoe⸗ 
den/ fo d'een of d ander hem bergeben wilde. 

Ende overmidts dat het hupse deg Uo 
nings t'‘famen geftelt is van Menſchen Verz 
fchepden ban humeuren zijnde, ende dat om 
het groot getal van Princen ende Heeren / die 
gemeenlijcken in des Hofs gevolgh zijn / veel 
bolcks is / of daer te doen hebbende / ofte upt 
epgener luft daer komende /bedzijbende fom + 
wijle eenige fouten/ ſo moorden / dieften als 
evecht / welcke alle ſtraffingen ban node 

hebben / ſo is / om daer inne te voorſien geor: 
Ampt ban donneert eenen Provooft d'hoftel (datis fa 

ben Pros Veel als Lan des Konings Dof) wiens títel 
booft des medebzengtde qualitept vã ober civile ende 
konings criminele faké te oordeelẽ zijnde begaen onz 
Dof) ANDES per ben Perfanen die het Hof volgen, Defen 
ij Pꝛovooſt bewillight eñ confenteert de gra⸗ 
hi — tien des Konings gegeven aen die van zine 

Hove / ende zijne Furifdictie en ſtreckt niet 
alleen over des Konings Bupe ende zijn ge- 
volgh / maer oock noch fes mijlen in’tronde. 
Beeft dor twe Lieutenanten onder hem/ een 
ban den langen rock / ende een Lan den kor⸗ 
ten Rock; oock Sergeanté, die heur noemen 
ban den Provooſt des Hofs / ende jr 
Schutten / die korte Kocken ofte leberepha- 
facken dragen/ eben gelekt de Schutten ban 
des Konings lijfwacht: deſe Dienenende vol⸗ 
gen hem / ende achter-halende mifdadighe. 
Behalven defen voornoemden laft / om de 
guaetdoenderg te ſtraffen / is oock zjnen laft 
den prijs op het brood / wijn / vleys / hoy / ende 
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haber te ſtellen. Voorder is noch zijnen laſt / 
om kenniſſe van ſaken der Officieren ban 
t Ronings hups te uemẽ / ín het gene volko⸗ 
melijck perfonneel is: 'twelcke gelijck oock 
dẽ opficht over brood / wijn/ende ſuſcke din⸗ 

en / eertijds in handen ban den Maiſtre d'ho 
ſtel was / die over dieften ende andere miſda⸗ 
den / bedzeben onder tgevolgh des hofs/ 
bolkomen kemuſſe namen : ende den kKomng 
der Babauwé/ Was geftelt / om de mifdadie 
ge te vangen ende te (pannen; ’twelcke den voorſz · Provooſt al te famen nu alleen heeft, 
Hondert Edelfngen zijn tot de Compagnie 

des Konings / ende abeftelt tot een gewiſſer 
ende eerlücker Guarde, houdende noch deit 
name vã 1oo,/ alhoewel fp'tfedert Bet tiijck 
deg konings Francifci 1, totbetghetalvan - 
zco, gebzacht zijn/elche Compagnie hebben 
de eenen Cappitepn/eute een Tieutenant/ die 
onder des Konings Koruet marcheren. 
Des Konings Guarde ig in drien gedeplt/ 

als/ Francoiſen / Schotten ende Switfers. 
Daer zijn fo veel Schotten/ als Prancoi en/ 
Die korte rocken draghen / diemen I def 
ten noemt: ende d'andere) Die geen korte voce 
ben dragen / zjn Depe genoemt/ ende boeren 
eeren Stock / belepdende de Schutten int 
af-wefen haerder Ordinariſe Hooftlieden. 
Behalven defe iffer woch het Begiment van 
de Guarde onder zijuen Colonel; gelifck bier 
toor geſeght is. f 
Ju is het nood-Wendigh/ dat onder ſoo 

grooten hoop volcks / Die den Konig vol Ampt ban 
gen/ oock perfonen gheftelt zijn om dit gant: de Forier⸗ 
ſche gebolgh ende defen ſſeyp te logeren/der: ders. 
halven sijnder geordonneert de Bick mee 
ſters ende Pozierders/ Welcker Ampt is de 
plaetfen ende hupfen te verſorgẽ / fo vdor den 
Honing/ als boor de Princen / Heeren, Offi⸗ 
tad, ende Huyſghenooten Lan zine Maje⸗ 

p hd 

Fu den Alepp des Konings zijn noch fekere 
Officers ban ftaet/ upt de he ek 
des Bijcke gekozen / door weltkers handen 
alle ghewichtighe falen pafferen moeten/ 
ſulcks datter niets wettelijcken beloten kan 
Wozden fonder hare toe · ſtemminge ofte wee 
ten, Defe alle hebben tot haer Opperfte/den 
Canrelier/ die oock den Sleutel ban de Ju⸗ 
(titie in Dzanchrijck is. Defen verbetert de 
Octropen/ oock Die den Koning maeckt, 
oock de befegelthepden bp den Koning of zijs 
ne Secretarifen ghedaen/ kennen oft ontken: 
nen / ſo Be is de authoriteyt defes Ampts. 
Deſen kan de Pardonnen/ vꝛpheydt/ ffaten/ 
giften / Officien / eñ andere diergelijcke ding, 
na den voorval der ſa ken afveerdigen eñ alle 
de expeditien / die ſonder zijn Segel zijn/ woe⸗ 
den voor nul gehouden. Indien oock den 
Koningen eenige mif-noeginghe over-komt/ 
tegèndefe Canceliers / bermudts haré naem 
hepligh ende onberbzekelijck is / ende ſonder 
haer fterben fp van naem nochte Weerdighe 
heydt geftelt konnen worden / geeftmen haer 
Subſtitupten / die den naem dragen ban Bez 
waerderen des Segels / want den name van 
Cancelier en mach hun bp zijnen leben / niet 
ghegheven worden / nadien Greens met defe 
laft booz-fien is. 

Nopt en heeftet ghemeeft/ of de Princen 
hebben altijt Secrẽtariſen gehadt/ ende der 
halven iffer een getal ban 120. Secretarifen Ampt bez 
ban den Pupfe ende Uroone des Voninge Secretaat⸗ 
tan Vranckrijck, onder de welke bier Op ſen 
perfte zijn / Die genoemt Worden Secretarie 
fen vanden Staet / ende conumandementere 

bie 

Ampt des 
Canceliers, 
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Twee Ka⸗Men heeft oock voor den Staet twee Ra⸗ | andere/tot opſicht van de monſtren der Sol⸗ 
Dé Des Bos der van den Huyſe deg Konnigs oxghericht | daten geſtelt / upt hare Compagnien geſtoo⸗ 
rings. Waer van d'een genoemt wordt, den Derres | té zijn: sgelijcks oock over de aengeklaeghe 

teu aedt/ ende d'andere deu Grooten Baet; | de ban verſpiedinge / van fchuldé van obliga⸗ 
de welcke eertijdtg een Ding warenterwuien | tien/ ende contracten Die om reden deg 
het Parlemẽt maer voor een wandel-plactg | krijghs ghedaen worden: der gener die een 
der Offitien gheacht wierdt : doch defaken | Poet fonder verlof op-geben/ofteniet Langh 
veranderende, volgens den noodt des tudts | genoegh tegen houden: over de Edelen die 
beeft meu oock de Offirien moeten berdeps | Den uptroep onderworpen zijn/ ende Wepges 
ien, Den Decreten Haedt is tfamé-gevoeght | ventendienfte des Konings/ op te trecken; 
van berfchepden groote Perfonagien/ daer | Vanden welcken fp het Leen / den %deldomy 
deu genen (die den Koning belieft) prefideert/ | ende vrpdom geweten. Fn ſomma / de Be⸗ 
als hp felve daer nietenig: erdeindefeBaedt ‚ taelderg der —— Cihzeforierg en⸗ 
Wozden alle faken verhandelt fovan oops | de hare Commiſen / de Mobooften der 
logh / als van vzede / ende andere fakendietot | JPaerfchalcken/ hare Lieutenanten ende 
den Staet beljoozer zende ſomwijlen worden | Schutters / bupghen alle onder de Juſticie 
Dier (ware faken/die voor denGrootẽ Raedt | Des Conveftabels. N’ 
pf inden Bove ban Parlament hanghende Naer hem moeten genghemerckt zijn de Ampt bez 
3ijn/overgeftelt. Den Grooten Baedtis ban | FPaerfchalcken van Prauckrijck/die hunter SRasrfchate 
oudts af altijdt tfamen-ghevoegbt geweeft | gelückt wel pleeght van haer Officien geſet Parl 
Van den Cancelier/ acht Meeſſers der Bez onten worden / maer zjn Gun voor haer le: “PEME. 
gueften van's Konings Hof / endebehalven | Lenlang vergunt. Fu den beginne en waſſer 
defe zijnder noch 17. Waedtg-heeren/ twee | maer eenen/ daer na tWee/ dzye / ende Lper/ 
Merretarifenset Adbocaetdes Kkonings/ ens | ende bp onfen tijdt zijnder Wel fes ende feben 
De een Procureur generael. Fn defen Raedt Prnroit ;‚ maer tegenwoordigh zijn fp onder: 
Wordt diffinitiveljck geoordeelt; de Maedts- un bijven. DOꝛdonnantie houdt/dat het 
heeren acbepbden niet dan feg maendẽ sjaers. behoogt den Beeren Conneftabel/ FPaer- 
Deſe Hichterg voltreckẽ de civile Kppellen | fchalchen ban Vranckrijck, ofte hare Lieu⸗ 
Die voor Gun komen vanhet Hof vã deũ Pro⸗ | tenantenaenden Marbren Tafel / Kenniſſe te 
booft de ['Hoftel: oordeelen mede overde bers | nemen Van alle moedwillen / ende mifdaden 
fchillen die tuffchen de Souverepre Boven | bedzevendoor het Hrijghs-bolck/ fo te boet 
zijn / alg oock over de Veueficien die in de | als te Paerde / te beldt/ in't garnifoen/ daer 
macht ban wegh-geven aendenkkoning zijn, { na toe gaende/ ofte daer Lan daen komende, 
De Meeſters der Bequefien zijn Kaedtshee⸗ ofte in t Leger zünde / oock Lan den oberla 
ren deg Cancelierg/ met den welcken fp ban | die hun gedaen foude mogt zin. Alles gelijc 
alle Officien dbegtincks kemuſſe vemer;zoock | hiet boven ban den Komeſtabel gefept is. 
vã de beguaembepdt ende onbequaemheydt Den Admirael / die Dit Officp voor zijn Ampt des 
der ghener Die de felbe berfoecken: hebben | leben houdt / is Hooftende Lieutenant gesp btwiraelg 
macht / om vemiffieende patenten-bziebente | Herael ter Zee/ende op alle Zee-kufté: heeft An Vranck- 
gheben, Diemen noemt bande Blepne Canres | laft over alles Wat ter Zee boorghenomen “Ick: 
erp:ende hebben cock ſtemmen in't Hof des Wort/als mede over alle de fauten die aldaer 
Parlements / mogen in de Bailloufchap: | bedreven wozden, Niemandt en mach fans 
pen ende Denefchaelfchappen prefideren/ | Der zijn berlof eenigh Schip op Zee brengé, 
fulckg dat de Lieutenanten der Bailloue | 'tfP dan op zjn epgen koften ofte anderſints/ 
wen ende Senefchalen haer plaetfe boorhun | Alg oock niet in de Havent ban Vranckrijck 
rupmen moeten, Dit fp genoegh gefent van | Komen. Peemt keuniffe vanalle berfchiten 
de Officieren vanden Hupfe des Konings, | die overcomen/ fo ban weghen gedane con- 
fo kopt als doenlijck geweeft is: laet ong nu | trackten/ als Verleden in 'tftuck ban de oor⸗ 
eeng befiende gheve die bupten zijnen Dupfe | loghe / koopmanſchap ende viſſery / alg om 
ijn / ende laft hebben ban alle Krüghs-fa: | andere civile ende criminele ſaecken fpzupe 
en; aengheſien het alreede bau die zijde ghe⸗ tende upt het ghene ter Zee omgaet ; ende 

weeft ië/Dat de Koningen haren aeuWwag ge: | felt fulche Wieutenanté als hem goetdunct/ 
kreghen hebben/ ende daer na fullen Wp vor: | OM fodenige faecken te decideren. Beeft laft 
ber gaen/ om Lande andere te (preken, |_ om ban alle buptten/ Winften/ en de pzofij- 

Braptbes Den Conneftabel heeft het ahebiedt over | tenop Zee gedaen/ door welcke perfoné dat 
Eenneftas alle ’tkrijghf-bolck van Vranckrijck,foote | bet oock is / den thienden peming te vemen. 
bele. paerde/ alg te boet: aenghefien hp Generael Geeft oock verlof den ghenen die 't hem bez 

< 
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die alles af veerdigen / ende hebben hare bere 
deplingen volgens de Proviutien / joo in alg 
buptenden Koningrycke. Daer is oock een 
Decretaris van't& avmet/ defe verveerdight 
alle de ſinguliere ſaken deg Konings / dic hp 
niet in't openbaer Wil laten komen. 

is ober alle be Teghers / die in Dranckrijchk 
gelicht wordẽ / fo oock mede over alle Gar: 
nifoenen/ Waer fp oock gelegen zijn. Cot 
oeffening bandefe Aurifdictie hebbe de Ko⸗ 
zing” den Conneftabels geoctropeert/ inhet 
Palais ende Bicht-plaets te mogen houden, 
met eenen Lieutenant aen de Marberẽ Tar 
fel/ de welcke over alle moedwil enn miſdadẽ 
der gever Die de wapenen dragen / volkomen 
keunifje nemen mogen. Gelijck hp dan over 
De fauten des Rrijghs· volcks oordeelt / alfo 
boet hy oock over Die gere die de Soldaten 
verkorten: Keemt kennig ober de buptten/ 

Verhael van Vranckrijck. 
rantfoeren/ gevangené/ rebolten der Solda⸗ 
ten tegen hare Capitepren/ ooc over de gene 
Die fonder verlof wegh lopen. Oozdeelt mee 
de over der Krighs-kuechten klachten, die 
gecaffeert zjn ende Door de Commiſſariſen 
Van oozloge/ Capitepnen/ Lieutenanten/ of 

lieft tot ben Varing-Lang ende Dificherp/ 
Want fonder zijn octrop en mach niemant na 
de nieuwe Lauden baren/ fo om haring/ alg 
om ſtock vis te vanghen. Stelt ende gheeft 
de o2dze Lan het Woordtop de Zee-kuften, 
Wanneer den noodt het berepft: Sommighe 
willen oock’ bat hy trefues met den vpand 
boor eenighen daghe maken mach/’tWwelck 
voorwaer een grote Privilegie is. 
De Lieutenanten Geverael ban be Hepr⸗ ampt bande 

legers zijn geftelt om aldaer de plaetfe des Lieutenantë 
Konings te bewaren/ Wiens perfoon niet Generacl. 
goeden íg licht vaerdelijcken te Wager, ders 

halven 
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halven zijn deſe geordonneert / om in hare 
plaetfe ober het Teger te crommanderen eñ 
te hebbẽ gelijcke aut horiteyt / als dẽ Kaning 
hebben ſoude / ſo hy daer in perſone ware. 

Ampt ban: De Gouverneurs der Probincien / welcker 
de Sou⸗ getal in Vranckrijck groot behoort te zijn 
verneucs van wegen zijn groot begrijp / hadden eer: 
ver provin⸗ tijds macht om gratien te geven/de rechten 
tien. der Marckten te octroperen/ den onedelen 

edel ende de Baftaerden wettigh te maken/ 
als oock de faken/ hangende Loor de ordina⸗ 
riſe Bechteré baor hunte roepen. Doch Lo- 
dovicus X 11, herriep defer Privilegien door 
een Cdict/ende vernietighde defe macht. Dr 
hebben noch treffelijche authoriteyt / doch de 
ordinariſe Juſtity en hangt int minſte niet 
aen haer;danalteentijslt ‘tgene in (aken gele: 
gen ig/ den Krjgh herreftenbe; Gude al aft 
dat eẽ Gouberneur den Koning prefenteert/ 
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ſoo iſt nochtans / dat / indien queftie balt 
tuffchen eë Borger oft andere/geen profetie 
vãdẽ Krijgh doende / die fake hem mèt toeen 
ſtaet te ſtraffen / maer de Oydinarife Rich⸗ 
ters; ſo en valt oock 'tAppel niet voor hem / 
maer Voorde Fufticie in de groote Boven 
gefielt- Bet felfde mach ghefept worden ban 
Lieutenanten Generael voor den Koning in 
de Provincien geftelt. Ick ſal iy hiecniet 
berlapen om tennauften te bedupdé wat het 
Ampt der Colanellen Lan de Küpterp ende 
boet-Lalck /noch des Opper-meefters Van 
’tgefchut en ammonitie is / na diein dé naẽ pes 
pers laftende macht genoech te kenné geeft. 

Nadien de ordre vande Sterre, dooꝛ dert 
LKoning loannem in gheftelt was/ gelijck die 
ban S. Michiel. door den Waning Lodovicum 
XL, te Amboifeingeftelt is; Afd is oock deit 
overleden Hante Henricus 1 J Autheur en⸗ 

gean Loten. 

3 de Tur 



XXVIII, 

130 
be Inſtelder geweeft ban de Ordre van den 
H.Gheeft, die noch tegenwoordigh dup:t; 
welckerg Gidderen alfa grote eñ ſchone Pri⸗ 
vilegien hebbẽ alg eenige andere mogẽ doen. 

Laet ong nu eens beſichtighen / welck het 
begrijp ban den Hove deo Parlements ban 
Parijs te / alwaer de Bidders ban de Ordre 
oock plaetfe hebben / doch geen ſtemmen / teu , 
fp dat fp Pairs ofte Pzincé van dé bloede zijn. 
Het eerfte Bailſouſchap / dat onder het 

Partemer:t ban Parijs is / 18 de ſtadt Laon, 
Daer na Rheims,daer na Amiens, Abbleville, 
Boloigne, Senlis, Sens, Auxerre, Troys, Vitty 
in Parthois,Chafteau-T hierry,Chaurnont, tin 
Bafligny, Meaux, ende Provins, waer ban de 
twee laetſte / ghelijck oock Chafteau-Thierry 
begrepen zijn onder 'tlaudt van Brye. Bier 
na volgen Melun, Poitiers, Angers,le Mans, 
Thours,Blois,Bourges, Orleäs,Chartres,An- 
goulefime,la Rochelle, Montfort l’Amaury, 
Lyon,Moulins, S. Pierre le Monftier Rion ens 
de Orillac in Auvergne, daernade Stadt en: 
de Provooſtſchap van Parijs, na welckers 
verhael men de andere oock fien moet/ maer 
volgens de Provincien, ende niet velgeng de 
o2dze Die ick hier geſtelt hebbe. 
Ar Parijs hebt ghy den Hoogen Gaedt ban 

bet Chafteler, in welche 24. Raedts⸗ heeren 
wareu / door het Edict van den jare 1560 „deg 
Honing Henric: 11, Onder defen Raedt res 
fo2teerden'tGerichte van he:gdrevoofifchap 
eude Burgh-graef-fchap/ de behoudenis 
bau de Koningljcke Privilegien deg Vni⸗ 
berfitepts van Parijs, de oude refforten beg 

enoemden Prevooſtſchaps / Brie Comte 
oberr,ende la Ferté Aleps. Noch heeft ben 

Prebooft in het Chafteler zijn Lieutenauten 
civijl / criminel / ende particulier; ben Behou⸗ 
der der Pribrlegier het volck bee Eonings/ 
Procureur/ Adbocaet/ ende Griffiers / fo ci⸗ 
bijl ale criminel/ met de Conumr'artffen van 
De ſtadt · Tot den dienſt ber dit Chaftelet zijn 
Sergeanten / ſo te paerde/ale met roedekeng 
gaende: deſe vervorderen be dagh; vaerdiu⸗ 
ghen / ende geven aſſignatien door de Richte⸗ 
ren geordomneert / als van ben Honing geſon⸗ 
den/Dragende tijtelen van Officiers ende deg 
HRoninge tepcken in ef fchildeké / met de wa⸗ 
pe ban Vranckrijck. Wet Chafteler heeft 
aft ban tgene de paltep van aller oudthepbt 
af aengaet:fo oocki/Dat indien de Backers / of 
andere die eenige mondt· koſt berkoopen/ gez 
nige mifbzuprké begaen / fo hebbende Com⸗ 
miſſariſen het oogh op ſodanighe / ende den 
Pꝛevooſt van Parijs is geſtelt om de ſulcke 
te ſtrafſen. Wat het Dof des Parlements 
van Parijs belangt / ín welcke de Princen ban 
ben bloede bethaedtg-heerf kieſen / daer moe⸗ 
ſtenna het oude getal ioo. Perſoonen Én zün / 
namelijck de twaelf Pairs ban Peanckrück/ 
welckers Landen onder het xreſſort des ghe⸗ 
melden Hofs zun/Baer na acht Meeſters der 
Hequeften van’s :omiugs Dof / hier na So. 
Baedtg-Deeren (Daer in begrepen 3rinde de 
biergdrefidenten)te Weten/ go, Wereltlijcke / 
eñ 40. Geeftelicke/ ouder de welcke zijn den 

Biſſchop Lan Parijsende den Abt ban S.De- 
nijs;, daer ua de twee Advocaten des Ko⸗ 
uvingg/ ende den Procureur generael. Doch 
ís dit ghetal huydenſdaeghs feer vermeer: 
dert; zInde de menichte der faken / oorſake 
der veelhept van Bechteren. De minder Of: 
ficien des Hofs zijn de Vier Notariſen ende 
Secretariſen / den Griffier tibijl / ende den 
Griffier triminel / met den Griffier der rez 
prefeutatien/ alsmede be Deur-Waerders. 

Verhael van Vranckrijck. 
Dit gantfche Lichaem ie in ſes Kameren 
verdeelt, hier af wordt de eerſte de Groote 
Kamer genoemt / anderg de Vergulde Has 
mer;het Tozenken, ende hier Worden de cri⸗ 
minele faken beplept; de groote Hamer der 
infopmatieu; de klepne Kamer der informa⸗ 
tien; de Reuwe kamer;ende de Kamer van 
de heerljckheydẽ. Noch fiet ghy in het Bes 
flupt des Paleys / de kamer der Bequeften 
van s Konings Hof / de Cancelerpe/ de ez: 
queften van't Paleys / het Baillouwfchap 
Van't Palepg/de Kamer vande Haven-mees 
(iere ende bout-vefterg / onder de welcke 
reſſorteren 300. Offitiers ban wegen fo veel 
Gherechten van Bout-vefterven ende Bas 
ben-meefterfchappendeles Rieke: De Kaz 
mer deg Konneftabelfchaps ende. Mares 
fchalfchàp ban Vranekrijck aende Marbe⸗ 
ren Tafel: de Kamer ban Hekeningen/ ban 
den Threſorier; van Peminghen; het Bof 
ban Beden of tribupt; ban de gekozen Man⸗ 
wei; Bet gerecht deg — — aen de 
Marbꝛeñ tafel/ ende de groote Backerpe 
Van Vranckrijck. 
De onder-Baillouwfchappen ban Het 

Chaftelet van Parijs, zijn Poiffy, S.Germain 
ín Laye, Tornan fn Brye,Corbeil,Monlehery, 
ende GonnelTe in Vranckrijck, 

Onder het Parlement ban Parijs zijn de 
Dooge-Baden / hier volgende: 

Cerftelijck ig inde Stadt Laon een Doo: 
ghen Baedt/ alwaer door het Edict deg Kor 
nings Henrici IL, behooꝛẽ te zijn thiẽ Raedts· 
heeren endeeenen Griffier. Ende onder dez 
ſen / moeten (upt kracht deg Edicte)te reſſor⸗ 
teren de Stadt Laon, metde Gerechten ban 
S-Quertijn,Ribemont,Noyon,Couffy,Chau- 
ny‚Soiffons,Guife,Peronne, Mondidier,ende 
oye. 
Voꝛder in de Stadt van Rheims een Hoo⸗ 

gen Gaedt/alwaer behoort te zijn 8. Aaedto· 
ren / ende eenen Griffier / upt Eracht beg 

voorſeyden Editts / die Wp boorts-aen 
ſtaegh volgen ſullen. Onder defen Hoogen 
Laedt moeten reſſorteren tgherechte deg 
voornoemdẽ Rheims,de conferbatie der Pri⸗ 
bilegien ban de Vnverſiteyt deſſelvẽ plaets / 
‘tGerechte ban Chaalons, Eſpernay, Fiſtnes, 
het Grgefſchap ban Vertus, ende Het Baile 
louwſchap ban Saudron. 
In de Stadt Amiens is een Hogen Baed/ 

daer in7. Raeds· Heeren / ende eenen Grif⸗ 
fier boor het Batllouwfchap ban Amiens, 
In de Seadt Abbleville ig een Hoogen 

Aaet / daer in 7-Maetg-Heeren/met een Grifz 
fier boor het Seneſchaelſchap ban Ponthieu, 

Boulonguen daer in7. Raedts· Beeren 
ende eenen Griffier / voor het Serie: 
fehaelfchap ban Boulognen. 

Senlis, daer in 8. Maedre-Deeren ende 
eenen Griffier/onder welche refoztez 
ren het gerechte ban Senlis , de ghe⸗ 
rechten ende refforten bar Compieg- 
ne » Clermont in Beauvoifis, Creil, 
tPꝛrovooſtſchap ban Angy, Chaul- 
mont ín Vexy,Pontoife, Beaumont op 
de Oyfe, Crefpi, la Ferté Milou, ende 
Pierrefons. 

Sens, daer in ro. Kaedts· Heeren / eñ ce 
nen Griffier / alwaer veffortwert tge⸗ 
rechte ban Villeneufuc le Roy, 

Auxerre, baer ín 7. Gaedte-Beerenenbde 
eenẽ Griffier/boo? het Be lloufchap 
ban ’tgenoemde Auxerre, 

| Troyes ‚ daer in 8.Raedte Beeren en- 
deeenen Griffier) altrger reſſorteerẽ 

( tgerechte 

— — — — — 
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tgerechte ban Troyes, de tonſervatie 
der Marckten van Brie ende Cham- 
“pagnen: ſo verre als de felbe hem 
ſtreckt in dit Baillouwſchap / de Gez 
rechten ban Bar op De Seine, Muſſi 
PEvefque,laFerté op de Aube,Nogent 
ende Pontfur Seine, Evry le Chaftel, 
ende S, Flourentin. 

Vitry in Parthois, 7,@&aebts-Beeren ens 
| de eenen Griffier / alwaer reſſorteren 

de De ten ban Vitrij;S-Menehou; 
| S.Defier, Rouvray ende Pafavant. 
Chafteau-Thierry, 7. Baedts- Beeren 
| ende eenen Griffier / alwaer reſſorte⸗ 

ren de Gherechten van' tvoornoemde 
Chafteau-T hierry , Ban Chaftillon 
fur Marne, Treffons, Ouchil-chaftel, 
ende Midy iS, Front- je 

| Chaumont in Baffigny 7, Gaedtg-Beeré 
ende eenen Grifſier/ alwaer reſſorte⸗ 
ren de Gerechten Lan tvoorudemde 
Chaumont, ende het Baillouwfchap 
van Bar op de Aube, 

Meaux, 7, Baedts-Peeren ende eenen 
| Oriffiec/ alwaer reſſorteren de Gez 

rechten ban ’t voornoemde Meaux, 
Crecy, Columiers fu Brie, ende la Fer- 
té Gaucher. Provins,7.Baeds-BDeeren 
ende eenen Griffier. Daer onder ref: 
foeteren ’tboopnoemde Provins, ende 
de Gerechtẽ van Sefanne,Montereau- 
faut, Yonne, Bray op de Seine , Iouil 

‚le Chaftel, ende de confervatie der 
Marcktẽ vã Brie efiChampagné, too: 

fo beel het hem in Provins uptſtreckt. 
„Melun, 7, Baedfg-Beeren ende eenen 

Griffier) alwaer vefforterende Gez 
rechten ban tvoornoemde Melun, 
Moret, Nemeurs,Chafteau-landon, la 
Chapelle laR eyne,efi Milly ínGaftinois 

| Poitiers, vooꝛ fijn Senefchaelfchap 12. 
Baedtg-heeren ende eenen Griffier; 

| hier onder forterende Gerechten ban 
tvoornoenide Poitiers met de con” 
ſervatie der Privilegien ban zine 
Pniverfitept/Lufignan, Chaftcleraut, 
Montmorillon, la baſſe Marche,le Do- 
rat, Fontenay le Comte, Niort, Givray 
ende S.Maixent. R 

Angers, voor ‘tDenefchaelfchap vã An- 
jou, to. Baedts-Beeren ent eenen Grif⸗ 
fter/ alwaer reffozterende Gerechten 
van ’tboopnoemde Angers, Ban Sau- 
mur,Baugé,ende Beaufort en la vallee. 

—* 8. RaedtsHeeren / ende eenen 
| Griffier: hier reffozteren de Gerech⸗ 

ten ban Tours,Chinon, Lodun, Lan- 
geſt, Amboife, Loches, eñ Chaftillon 

opde Yndre. 
Mans, voor het Senefchaelfchap van 
Mayne, 8, Gaedts-Beeren/ende eenen 
Griffier; Aldaer reſſorteren de Ger 
rechten ban ’tboomoemde Mans, 
ban Chafteau de Loir, Laval , Beau- 
mont, S. Sufanne,Chafteau-Gontier „la 
Flefche, Mayne la Iuhaix, Sablé, ende 
la Fertẽ Bernard. 

Lyons, 8. nedts-Beeren ende ecuen 
Griffier ; Aldaer vefforterende Ger 
rechten van't oemde Lyon , en: 
de ban de conferbatie der Marckten 
deſſelven plaetg/ de Baillouwfchap: 
pen Ban Mafcon , Forefts ende Beau- 
jolois, Ce Lyons te mede het Hof ded 
Parlaments ban Dombes, ’twelck 
daer gehoudẽ word: ef1 trgêwoorbigh 

| 
| | 
Ü 

Gen Poogen Raedt in de Steden ban 

— — de 
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ſxeſſorteert Forefts te Montbrifon, 
fi Moulins „toor het Senefchaelfchap ban 

Bourbonnois, 7, faeds-Beeren en” 
| de een Oriffierzaldaer reſſorteren het 

gerechte van ’tboozuoemde Moulins; 
met de refforten bolghens de op” 
rechtinge defjelfg ine Hertoghdom̃ / 
eri de gerechten ban ta haute. Marche, 

S.Pierre le Monftier , 7 &nebtg-Deeren 
ende eenen Griffier ; aldaer reſſorte⸗ 
ven de Gherechten deffelven Bail⸗ 
joufchaps/daer in begrepê Donziois, 
Saucrins , Cufler, ende ’t ghehught 
‚ban S- Etienne de Nevers. 

Kion, voor het Seneſchaelſchap van het 
lage Auvergne,S.Raerg-Deeren eñ ee” 
ven Greffier, aldaer reſſorteren de 
Gerechten ban ’tuodynoemde Rion, 
Montferrand, Combraille ende Mon- 
taigu, Aigue-perffe, Clermont, ende 
Montpenfier. 

Orillac, boo? het Senefchaelfchap ban 
thooge Auvergne; 8. Raets- Heerẽ eñ 
eenen Griffier: aldaer reſſorteren de 
Gherechten van’ tboormoemde Oril- 

_ lac, S.Flout,Carlat, ende Murat. 
| Bloys, boor het Baillouwfchap/ 7. 

Baeds-Beeren ende eenen Griffier. 
Aldaer refforteren de Gerechten ban 
‘tbagy-noemde Bloys, Romorenrin, 
Millanfay, Cafteaudun ende het landt 

} Dunoys, ; f 
Boutges ; boor het Baillouwſchap ban 

Berry „ 8. Gaedts-Deeren ende eenen 
Griffier; aldaer reſſorteren de Gee 
reghten ban tboormoemde Bourges; 
de conferbatie der Privilegien van 
deſſelfs Vniverſiteydt Yffoudun , 
Dun le Roy, Mun opde Yevre , ende 
Concreffànt. 

Orleans, boog het Bailjouſchap deffelf: 
dé Orleans, 12, Raets· Heereñ eñ eenẽ 
Griffier; Aldaer reſſorteren de Ges 
rechten ban ’t voornoemde Orleans; 
fo in't Baillouwſchap als in ’t zoe 
vooſtſchap / met de conferbatie der 
Pꝛivilegien ban deſſelfs Dniverfis 
teydt / de gerechten tan Bois com= 
mun,Chafteau-Renard, Yenville, Ve- 
vre le Chaftel , Neufveille aux loges, 
Gien, Montargis, Lorriz, Meùn op de 
Loire, ende Bogency. 

Chartres, voo het Bailjouwfthap/ro, 
Baedts-heeren ende een Griffier; als 
daer reffosteren de gevechten ban 
Ee Chartres , Chafteau- 
neuf , Timerays, le grande Perche, 
Perchegoûert,Eftampes, Dourdan, No- 
ent le Roy, Bonneval, ende twereld⸗ 
icke recht over de Cathedrale kercke 

_bäChartres,efi d'Abdye Van Boneval. 
Ängoulefime, voor het Senefchaelfchag 

gan — Aaedt s· Heerẽ eñ 
eenen Griffier; aldaer reſſorteren de 
Gerechté ban’tLoornoemde Angoù- 
lefine, vã Coïgnac eñ Chafteaù-nenf. 

Rochelle, 7. &aedts- Beeren ende eenen 
Griffier ; aldaer vefforteven de Gez 
rechten ban dE LoornoembdeRoechetle;, 
| met het Landt Lan Aunis, ende zijn 

| 
| 

begrijp / efide reſſorten der gauver⸗ 
nementen van de Lod moemde Stabte 

Montfort PAmaûry, 7.äaedtg-Beeren/ 
ende eenen Griffier : aldaer reſſorte⸗ 
ren de gerechten ban ’t voornoenide 
Mõtfort, bã Houdã, Mãtes, eñ Meulan. 

J ij Dact 



132 Verhael vàn Vranckrijcks 
Daer zin noch eenige Dooge-Laden bp- 

gevoeght tfedert den Honing Henricus 11, 

even gelijck het getal der Maedts-Heeren 

vermeerdertig / boor Veel Cdicten ban aen 
neminge eeniger nieuwe Officieren. 

Normandyen , begrijpt feven Baillouw⸗ 

fchappé/ de welcke onder het Parlement vã 
Rouanen zijn; namelijck / Rouanen , Caen, 

Caux, Conftantin,Evreux, Gifors ende Alen- 

gon. Den koning Ludovicus X II, richte 

get Parlement Lan Normandyen te Roua- 
nen op/ ende ftelde aldaer bier Preſidenten / 
28. Maedtg- Beeren, van de welcke 13. geeſte⸗ 
ck /ende 15. wereldlijck waren; twee Grif⸗ 
fiers/ ende een Audiencier / met het bolck 
deg Komngs/ twee Advocaten ende een Pro⸗ 
rureur Generael: doch tſedert zijn de Offi⸗ 
tiers ban dat Dof bep bermeerdert/ gelijck 

alle d'andere defes Bricks. 
Befalven het Hof des Parlements / is 

noch het Hof ban de Cribupten ofte Bedé/ 

twelche de Furifdictie der gekozene bez 
ged t/ ingeftelt door den Koning Carolum 

If, e'famengeftelt Han twee Preeſidenten / 
Agedts· heeren / een Griffier/twee Advoca⸗ 
tens eẽ Procureur des Konings/ drie Deur⸗ 

Waerderg/een Ontfanger/ende een Betael⸗ 
Der: ende deſe oordelen diffinitivelijck o⸗ 
ber de faken ban WBeden/fchattingen/ tollen/ 
impofteu/giften/ octropen/ ontleeningen enz 

de diergelicke dingen, Dock is te Rouanen 

Het Hof des Haillouwfchaps / ende dẽ Hoo⸗ 

gen aedt / Burgh-graeff thap/ende Juriſ⸗ 

dictie dedinaris/ tweltke die Van 'tLandt 
noemen/ la Cohüe, dat i8/ De pPlept-banck, 

Omtot het getal der Hooghe Baden/ende 
WBaillouwfchappen noch particulierder te 

Komen/ Worden in de eerfie plaets geftelt : 

Bet Bailloufchap vã Candebec, daer na 

Den Booghen Kaedt van Evreux. 
De Baillouwfchappen ban Gifors ende 

ban Alengon, 

Dit is begrepen ander de Generalitepdt 
ban Rouanen , alwaer wel 20, Burghgraef? 

fchappenziju/ ende 12. of 15, Komnglücke 
Bechtbancken. 

Den Hoogen Baedt Lan Caen, 
Per Baillouwfehap Lan Conftance. 

Dit is begrepen onder de Generalitepdt 
tanCaen, de welcke 7. Burah-graeffchap” 
in erft endecenige Koningljcke Ding- 
ancken. 

Het Parlement van Tholofe heeft 
onderde Hoghe Kaden / Bail⸗ 

louwſchappen ende Ge⸗ 
rechten / Die bolgen: 

2 ende Hoogen Aaed van Tholoſe. 
Carcaſſonne. 
BES Ville franche in Rovergue. 
Cahors in Quercy- 

(Tarbe in Bigorre, 

Defe Gherechten zjn begrepen onder be 
Generalitepdt ban Tholoze. Doder: 

Den Hooghen Baebt ban Montpellier , 
Bet Hof ban Beden / ende Tamer van reke⸗ 
ningen. 

Den Hoogen Gaedt ban Beziers, 
Bet Senefchaelfchap ende Hoogen Baedt 

Yan Beaucaire ende ——— Boog 

Dit ig onder de Generalitepdt ban Mont- 
pelier, 

— 
2 

| 

| 

Det Parlement ban Bordeaux heeft on⸗ 

Bev hem de volgende Gerechten: 
Bordeaux. 

Í Perigueux. 
Agen. 

3 Bazas, 
| Lauves. 
ainten. 

Het Parlement ban Bourgongien heeft 
ondee hem de volgende Gerechten; 

{ Dijon. 
Nuys. 
Beaune: 
Axonne, 
S.Iean de Leon. 
Chaalon op de Saone, 
Mafcon- 

t Autun . 
Semur. 
Montceniz. 
Charrolles. 
Auxois, 
Anallon. 
Arnay le Duc- 
La montaigne- 
Bar op de Seine. 

Gets, ende Bellay- 

Den oogen Bacdt ban Bourg en Breffe. 

Wet Parlement ban Bꝛetangne begrijpt 
onder hem de Gerechten: Die bolgen: 

ban Rennes. 
f ende Beken-camer Batt 

Den Hogt aaet⸗ 

Den Hoogen 
Raed van 

De Baeljouwfchappen Lan 

j — app 

Nantes: 
Pen Vannes. lj 
Van Quimpercorentin. 

et Senefchaelfchap Han Plorveil. 

Des Honinglicke Dingbancken. 

Det Parlement ban Dauphiné, ſittende 
te Grenoble, heeft deſe bolgende Ge⸗ 

rechten onder hem: 

Het Seneſchaelſchap van Montlimar. 

Fu Det Parlement ban Provence woꝛden 
gerekent; Det Senefchaelfchap ban Aix,ens 
Le tn minften zo, Koninglijcke Ding-banc: 

Ierckt : dat alle Steden in Vranckrijck 
hare Geken-kamerg hebbé/behalvé Tholoſo 
ende Rennes. 

Religie van Vranckrijck. 

S. Epiphanius leert ong / dat S- Lucas in 
Vranckrijck het Chyiften geloove gepzedickt 
beeft. EndeS.Ciemens in zijnen eerften Brief 
teghen den Joden / ſchrijft / dat hp in Gaulen 
fepnden fal tat lacobum den Bꝛoeder Ief, ter 
begeerte Petri, Men gelooft oock/ dat Cref- 
centius, Martialis, Dionyfius Areopagita,E- 

leutherus, 



Verhael van Vranckrijck. 
leutherus, Aphxodifgus,Rufticus ende andere/ 
het geloove, dat al-reede Daer geplant was / 
groarsliche verbzepdet hebben ; fulcks dat 

ertullianus ſchijnt geperft te zjn om feggen/ 
dat by zijnen tide vele Oauloifen belijdeuifs 
fe deden ban het Ware Chziften gheloove. 
Epndelijck is het gantfche Lijck tat den gez 
loove ghebracht ontrent den jare 465, onder 
den Kantng Clodovicum , Waer af de Hiſto⸗ 
rie ghenoegbfaem bekent is. ì 

Vranckrijck,voozder/ begrijpt 216.Dioce- 
fes, onder de welche 14. Aerdtg-bifdommen 
ende 202. Biſdommen zijn / Welckers namen 
pier vooren verhaelt zijn. 

Het Biſdom van Parijs —— 600. Pa⸗ 
rochien / ofte Klock-tozens;de Ghehuchten 
daer inbegrepen. 
Bet Bifdom ofte Diocelis ban Meaux bez 

grijpt 410. Parochien / ofte Kolck-tozeng/de 
gehuchten daer in begrepen. 

Chartres 690,darochien. 
Soiffons 350, Parochien. 
Beauvais 592. Parochien. 
Noyon 404. Parochien. 
Bologne 460. Parochien. 
Amiens 498. Parochien. 
Rheims 1014 Parothien. 

Chaalons 360 Parochien. 
FTroyes 509. Parochien. 
Sens 930. Parochien. 
Orleans 700. Parochien. 
Angers 668. Parochien. 
Tours 1035. Parochien. 
Poitiers 709. Parothien. 
| Mans 451, Parochien. 
Luffon 213, Parochien. 
Bourges 1260-3darechieun, 
Nevers 211,3Îarochien. 
Limoges 411. Îarochien. 
Angoulefine 411.3darochien, 
Clermont 306, Parochien. 
Lyon 411, Parochien. 
Mafcon 307. Parochien. 

aalon 4200. Parochien. 
Autun 1300. Parochien. 
Auxerre 460. Parochien. 
Erez 960, Parochien. 
Senlis 211. Parochien. 
Rouanen 1358. Parochien. 
Caen 509. Parochien. 
Alengon 390. Parochien. 
Evreux 355. Parochien. 
Nantes 385. Parochien. 
Rennes 450. Parochien. 
Vannes 405. Parochien. 
Beyeux 211, Parochien. 
Seez 213. Parochien. 
Conftance 319, Parochien. 
Auranches 362, Parochien. 
Trignee 307. Parochien. 
S.Mato 314,3Barochien. Ì 
Quimpercorentin 202, Parochien. 
Xaintes 201. Parochieũ. 
Perigueux 302. Parochien. 
Langres 960. Parochien. 
| Bourdeaux 918. Parochien. 
| Montauban 414. Parochien. 
Tarbes 291. Parochien, 
AX 259.9Darochien. 
Bafas 504. Parochien. 
Auche 768, Parochien. 
Bayonne 349.3Darochien. 
Cahors 422, Parochien. 
Tholoze 1152. Parochien. 
Eaſites 412, Parothien. 

van 

ie 

Det Biſdom ofte Dioceſi td Ne 

sBuatoꝛ· gao ; ↄuo 

— — — — —ñ— — — — — — — — — — 

Pet Biſdom ofte Dioteſis bau 

{ Carcaffonne 319, Parochien. 
— 92. Parochien. 
Agen 629, Parõchien. 
Befiers 366, Parochien, 
Montpellier 491, Parochien. 
| de 77, Parochien, 
Mirepoix do.Parochien. 
Nifimes 509. Parochien. 
S.Paul 62, Parochien. 
La Vaur 114,9Darochien, 
Mande 209, Parochien. 
Viviers 155. Parochien. 

2 | Alby 309· Paãrochien. 
Rhodez 219. Parochien. 

| Vabrez soo, Parochien. 
J S.Pons 482, Parochien. 

S.Flour 202, ᷣarochien. 
Lodeve 203-Parochien, 
Rieux soo. Parochien. 
Alets 168. Parochien. 

S | S-Ligier 125, Parochien. 
Puy 428. Parochien. 
Vienne Soo. Parochien. 
Valence 325.Barochten. 
Gap 204. Parochien. 
Ambrun 21 1.3darochien. 
Die, ’twelck nu aẽ Valence gehecht 
is / 147 . Parorchien. 

Briancon 170, Parochien. 
Digne 185. Parochien. 
Aix doo. Parochien. 
| Cifteron 200. Parochien. 
Arles 311,3darochien. 

U marfeille 280,darochien- 
Behalvẽ de Parochien/zijnder in Vranck- 

rijck een feer groote menichte van Abdyen / 
ende Prieurpen / Waer Ban de ſommighe ín 
— oorlogh vernielt zijn/ende fonumige noch 
aen. 
Vranckrijck nu ie berdeplt in twee ſoorten 

J-HIOJ3E aus DIE 

‘sualo 

‚ ban Beligien, Sommige volgen ’tgevoelen 
ban de Âcomfe Lierche/ ende fonumige 'tgez 
boelen Calvini ende der Geneeffer Lẽrcken. 
Fu den beginne heeft mẽ het pler gebruyckt 
om dees Geneef-gefinde upt te roepen / maer 
in de plaets ban een afgheflaghen hooft / iſſer 
Wel feven andere terftont gefpzoten. Ja men 
beeft het foo berre/ fo aen d'een als aen d'ane 
der zide / laten komen; datmen malkanderen 
flagh gelevert heeft / alwaer deſe meu⸗ geſin⸗ 
de nochtans hun meeft altijdts de ſwãckſte 
vonden: doch en hebben nopt gheen couragië 
verlozen/ hun beft doende om hare fake 
ftaendete houden/ met teghen ſtaende ver⸗ 
ſtheyden Edicten / waer door fp upt den Ko⸗ 
ningricke verzaeght Wierden; of die hun onz 
bequaem hielden eenighe Ampten te bediez 
nen. Epndelick/den Koning aenmerckende / 
dat het alle zijne Onderdanen Waren/ heeft 
Willen handel alg cen Wader over al de genie 
Die onder zijne geho orſaemhept leefden: Gez 
Waer geworden zijnde door de voorleden faz 
ken/ dat / hoemen haer meer quelde/ ſy hurt 
noch fo veel te meer ſtüfdẽ / ende in hare opte 
nfen bolhardiger bleven; heeft het Edict van 

aciftcatie Bernieut/’twelck vã zine Door: 
aten gemaeckt was / door het welche de Be 
reformeerde Heligie in Vranckrijck toe-gez 
laten is in díe plaetfe daer fp eertridts geoef⸗ 
fent ig / ende de Miſſe oock herftelt in de 
laetfen/ daerfe door de ſterckſte verdreven 

hadde geweeft. Ende meenen de voorſienigh⸗ 
fte Lupden/ dat dit den rechten middel is / 
om de berdoolde tot de vechte Schaeps koye 
te brengen. — 
Meñ ſoude teghenwooroian konnen fpzes 

3 tj ken 



134 Verhael van Vranckrijck. 
Ken van de Privilegien ende bephepdender ſal ick den Lefer niet langher oxhouden / om 
Franfer Kercke / maer overmidtg dat van | te komentot het verhaeldes Catalogi aller 
Defe materie geheele Boeckẽ vervult zijn/en | Koningen van Vranckrijck, 

peer | Catalogus aller Koninghen van | 
\ Taren Getal Vra ncekrijck. *8* |der der Ko 
| werelt ningé, , ti, | 

4397 | 1 Pijmoad us heeft gheregeert 1ꝛ. jaren / wierd De eerfte Koning) 420 
| A der Francken inden jare 420, 

4398, 2 | _Clodio,een fone Pharamundi,vegeert 18, jaren was Comatus toe⸗ 431 
| genaemt. 

3 — Meroveus Audax, vegeert 10. jaren / was De ſone Clodionis. 449 
4426 4Childericus Teen ſone Merovei, regeert 26. jaren. 459 
14452| 5 | _Clodoveus, een fone Childerici, vegeert zo. jaren, 485 
14482 | 6 | _Childebertus, heeft ghevegbheert 4 ;-jaren/ende zijne Broeders re⸗ 515 

geerden elders. 
4527 | 7 | Clotarius,beeft gevegeert s. jaren, 560 
4532 8 |_ Chereberthus,ig honing ban Parijs geworden / heeft gevegeert 9,| 565 | 

jaren, 
4541 9 Chilpericus, beeft gevegeert 14. jaren. $74 
4555\ 10 | Clotarius II, vegeert 4 4. jaren. 588 
4599| 11 | _Dagobertuseen fone Clotarij 11, heeft gevegeert 14. jaren. 632 
4613 | 12 Clodoveus 1 I,Befe wordt bp fonumige Lodovicus J, genoemt / reg⸗ 646 

neert r7. jaren. 
4630 | 13 Clotarius III, heeft gevegeect 4.javen etlijcke maenden. 663 
4635, 14 | _Childericus II, regeert 12.jaren. 668 
4647 15 \ _Theodoricus,Die nu 1 z.jaren(tecwijlen zijnen Broeder Childeri- | 680 

| cus regeerde) in een Azloofter geweeft hadde, Wozdt Koning / ende 
| regeert 13. jaren. 

4661, 16 | Clodoveus III, een ſone Theodorici, regeert 4. jaren. 694 
4665 17 | Cyildebertus IL, regneerde 1 8. jaren. 698 
4683, 18 Dagobertus II.regneert 4. jaren. 716 
4687 19 | Clotarius IV, wordt koning, ende de twee fonen Dagoberti II, 720 

namelijck Theodoricus ende Childebertus, worden ineen Kloofter 
geſteken / regneert z „jaren. 

Chilpericus II, upt het klooſter gehaelt zijnde ord Koning / 721 
regneert 6. jaren, | 

4694 21 | Theodoricus IT, nazijns Broeders doodt / upt het Kloofter ge-| 727 
| raeckt zijnde, / word Woning verclaert / vegneert 1 5. jaren. | 

4799 22 ‚Childericus II I,vegneert 9-jaren, 742 

| Hiereyndight de Linie Pharamondi, 

| ende begintde Linie Pipini. 

4719 23 |_ Pípinus toegenaemt Brevis, wozd Door gunſte des Paus endel 752 
| Ber meefte ſtemmen tot Woning gekozen; regneert 17. jaren 4. | 
| maenden. 

4735 24 | Carolus Magnus, word ín zijns Baders plaetfe koning/vegneert | 768, 
| 46. jaren / 4-Mmaenden 4.Dagen. 

4781 25) Lodovicus J, toegenaemet Pius, regneerde 20. jaren / 4-maenden/| 814 

4846 28 Lodovicus III, ende <carolomaunus, Baſtaerden beyde Konin⸗ 879 
29 [mingen zijnde maer ban Lodovicus op de Jacht / van een ban zijn 
| ‘bolck gequetſt zijnde / is geſtorben / ende Carolomannus int na-jaz 

gen ban een Dochter den hals gebroken is / hebben geregeert Lo- 
| | ‚dovicus, 3.jaren/ende Carolomannus omtrent 6. jaren. 
4851! 30 _ Karolus Craflus, heeft geregeert ‚jaren. 884 
4855 31 Otho Euda, regneert ro. jaren in de plaetje Karoli Simplicis, 888, 
14865, 32 { Carolus Simplex, regneert alleen 28. jaren, 858 
4893, 33 Rodolphus, regneert z.jaren. 926! 
—7 | 34 | Ledovicus IV, Tran(-marinus, heeft gevegeert 27. jaren. 34 — 

otha- 

Î 24. dagen. 

4807 26 | Carolus II, toegenaemt Calvus, regncerde 37. jaren endeetlijcke| 840 
maenden. 

4844 27 LodovicusIL, Balbus regneect ontrent twee jaren. 877 
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Lotharius IV. regneert zo. ſaren 3-maenbden/ 24. dagen. 

135 
Taren 

Chri- 
‚fli. 

| 955 
Lodovicus V, fuccedeert fijnen Bader / regneert cen jaer 3. maen 986 

den / 12. dagen. 

Hiereyndight de Linie Pipini,ende begint 
de Linie HugonisCapct. 

Hugo Capet word Koning’ fo Boor gunſt / als doo, getweldt / reg⸗ 
neert zo, jaren. E 

Robertus fuccedeert zijnen Dader/ vegneert 3 4.jaccrt. 
Henricus I, vegneert 3o.javen. 
Philippus-I, regneert 49. javen- 
Ludovicus Craflus VI, vegneect 28, facen. 
Ludovicus VII, fuccedeevt zijnen Wader/regntert 44. jaren z. 

maenden. 
Philippus II, toegenaemt A-Deo-datus, vegneett 41.jaren 10. 

maenden. s 
Ludovicus VIII, fuccedeert zijnen Dader/ regneert 5. jaren. 4, 

maenden. 
Ludovicus IX, toegenaemt Sanâus,regneert 43. jaren / ge Macn- 

den / 12, Dagen. s 
Philippus III, vegneert 1 s. jaren/ 29. dagen. 
Philippus IV, toegenaemt Pulcher,vegneect 2 5.faren/ 2. maen⸗ 

den/ 6, daghen. 
Ludovicus X, heeft gevegneert 18. maenden/ ende fes dagen, _ 
Philippus Longus V, is zujnen bꝛoeder gefuccedeert/ vegneert 4. ja⸗ 

ren / 6, maenden. 
Carolus Pulcher IV , regneert 7. jaren / 28. dagen. 

Hier eyndicht de Linie van Hugo Capet, 

ende begint de Linie Valefij. 

Philippusde Valois VI, regneert 22. jaren/ ;. maenden. 
Ioannes ſuccedeert zijnen Wader, vegneert 13, jaren / 7- maen⸗ 

den, 4. Dagen. 4 
Carolus V, regneert 16. jaren / ;.maenden/ zo.Dagen; ende was 

de ee Die (alszijnde Des Konings outfte fone) Dolphijn ghe⸗ 
weeft is. 

Carolus VI, toeghenaemt Bene-amatus, regneert 42. jaren / een 
maendt/ 5. dagen, 

Carolus VII, vegneert 37. faten/ ende ;, maenden, 
Lodovicus XI, regneert 2 3. jaren. 
Carolus VIII, regneert 1 3. jaer 7. maenden. 
Lodovicus XII, tegnêert 17. javen/ 7. maenden. 
Francifcus SS vegneect 33. jaren. 
Henricus II, vegneect 12, javen/ 3. maenden / elf dagen, 
Francifcus IL, regneert 16, maenden / ende 25. Dagen. 

987 

997 
1030 

1059 

1109 

1137 

1180 

1223 

rich 

1270) 
1285 

1314 
1316 

1321 

1328 
1350 

1364 

15380 

1422 
1460 
1483 

1497 
1515 
1547 

bp, 
Carolus IX, heeft gevegneert 1 3. jaren / 5. maenden / 24. DAGEN. [15 6o 
Henricus III, cegneert 15. jacen/ 2. maenden/ 2. Dagen. 
Henricus IV , toegenaemt Magnus, regneert zo, jaren. 

J iff Ludo- 

Ld he | 

1574 
1589 
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5577| 6; |Ludovicus X Lr, nat dat zíjn Wader Henricus IV, op den, 1610 
4. Mey / in zijne Woets rijdende / ban eenen Franfman/ ghe⸗ 
naemt Franfoys Ravaillac, berradelick omgebracht was / ig ho 
deg anderen daeghs boor Koning ban Vranckrijck berclaert / 
onder 'tGoubernement ban de Koninginne zijn Moeder; den 
welcken wepnigh jaren Daer naer De regiermghe ſelver bp der 
hand ghenomen heeft; ende 18 tegenwoordigh regierende. 

VER- 
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me ReRe HAB 
* Van de Monarchye 

SPANGIEN. 

ISPANI 

Kort Inhoudt: 

* Ellinge in't generael van alle de Landen ; die onder den Koning 
ban Spangien behooren. z· Beſchruvinge ende af-Deplinge (foo ban 
oudts / als tegenwoozdigh)ban Spangien, ende hoe het tegenwoor⸗ 

Dich in drie Bouvernementen verdeplt 19.3. JPlaetg-befchaijbinge ban Cara- 
lonien, Arragon, Valence, Murice,Grenaden, Andalufien, alwact De engte van 

Gribaltar {g/eertijdtg de engte Herculis genoemt, Eftremadure,bepde deCaftil. 

lien, Galicen,Bifkayen, Guipufcoa, Navarre, (alwaer ghehandelt Wordt bande 
ongerechte ufurpatie deſcs Koningrijcks door Perdinandum over De Princeſ⸗ 
fe Catharinam van Navarren)ende epndeliclt tan Portugael, 4.Spangien ober⸗ 

bloedich in goudt· Mijnen ende quick ſilver / medicinale Fonteynen / hee⸗ 

te ende koude / in Paerden van ongelovelijcker ſnelligheydt / allerhande ſoor⸗ 

te/vleps/ende viſſen van uytnemender grootte: Matigheydt des Lochts 

Ban peder Landt. s-Den aerdt ende zeden (oo der oude / als tegen· woordigh 

levende fpangiatrden. Det fat ſoen ban hare kleedingen hare oeffenunghen / 
m̃ maniere banleben. 5. Waer in de rückdommen van Spangien beſtaẽ. 

Hoedamnigh den koop handel is die in al de Havenẽ wort gedreven / eũ voor⸗ 

namelick te Liſſcebonne: Met een ſommariſe deductie Lan Bet inkomen dat 
per koning ban Spangien van alle zjn Koningrijcken ende Staten trecs 

Benne ig. 7. Welcke zijne ſterckten zyn / die een ſo groote MHonarchye main⸗ 

berepdinge ban cen ſcheeps Armade / opgericht in den jart 1538. tegen de 
Js Koninz 

denerew ſo ter Zee/als ten batten Lande; tot defen epnde wort beſchrevẽ de 

Eed 
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138 Van den Staetdes 

Koninginne ban Engelandt ende deGeunieerde Provincien. s. Der Span- 
giaerden Landt· ſterckten hoedanigh· De dapperheyt van het boet-volck, 
Det getal van De Kupterye gewoonlijck in alle De Staten van Spangien ons 
derhouden. De Fortreſſenop de Frontieren gebouwt. „o- Authorit ent des 
Konings in alle zijn Kijcken / ende tgetal der Kaden door de welcke hp zijne 
Staten onderhoudt. ro. Ozdinaute Navigatien der Spangiaerden/ enz 
De welcke ordre Daer op geftelt ig. 11. Dan den Gods-Ddienttiende laken Die 
De Kercken ban Spangien aengaen. Wot veel Acrdeg-bitdbommen ende Dil: 
Dommen daer zijn;de waerde ende inkomt van elck een. Gellacht · Kegiſter 
Der Koningen ban Spangien. De luctellie Der Gottiſe Koningen jn het. gant: 
ſche Koningrijk van Spangien. 13. Wijte der Koninghen / Die ín Portus 
gael geregneert hebben. 14. Befchujvinge der Cplanden Majorka, Minor- 
ka, ende andere: tũ hoe Die onder De Kroone ban Spangien geraecht zijn. 
Ban het Koningrijck van Napels,Sicilien, Sardinien, Den Staet ban Milanen, 
De Eplanden Lan Canarien, Mofambique, Ormus,Infula de Dios, de Stadt 
Daman, het @plandt Goa, ende andere contrepen in Indien, ende Lan De 
Nieuvve Wereld. Epndelick ig voorgheſtelt een totael ban De inkomſten / die 
den Koning ban Spangien (trijckt jaerlijckg ban zijn Koningrijcken van 
Portugael, Napels, Sicilien, Arragon, &c. ende ban alle zijn andere Staten. 

Ten epnde / dat wu den Hefer niet belemmeren en fouden/in het op-foecken ban alle 
de Staten die onder'tgebiedt deg Konings van Spangien zijn / op diberſe plactfen deſes 
Boecks; beeft ong goedt gedocht / dat geboegelick weſen foude alhier opeen vpe te ſtel⸗ 
lenalie de Landen Die (jp befit;ende na dat wp het op-tellen Der felbe in't generael ghe⸗ 
daen hebben, fullen wp de wichtighſte eygenſthappen elck byſonderlijcken ende or⸗ 
dentlijck aenmercken. 

SS Cn Koning Lan Spangien bes 
£ B fit tegenwoordigh in Europen 
|) alle de Koningrijk ban Span- 

EL gien, ’tAoningrijck vã Napels, 
VAS den Staet ban Milanen,de Ep- 
er DW) landen Majorqueeñ Minorque, 

ban Eufa,Sicilien ‚en Sardinien. In Africa bez 
fit hp de befte Dabé die op de Middellãtſche 
Zee is/ namelijck/ Marfalcabil , (fo Veel te 
feggen/alg groote Haven)met noch de plaet: 
fen ban Oran, Mcelille, ende andere Sterck: 
tenmin Afrijcken, Behalven defe Heeft hp 
noch bupten de engte de Eplanden ban ca- 
naren, tot twaelf tae/ Waer af de ſeven de 
voornaemſte zijn. Ende ban wegen de croo⸗ 
ne Van Portugael befidt hp ín Afrijcken de 
voornoemde plaetfen ban Serpe, ende Tan- 
ger, zijnde de (leuteler: van de engte/als oock 
Van de Oreaenfe ende Atlantife Zee: bupten 
deengte heeft hp Nafagan onder hem. Hoch 
heeft hp ghehabt van weghen de Kroon ban 
Portugacl de Eplanden ban Afores, Waer af 
be voornaemſte fijn Tercera, S.Michiel,S.Ma- 
ria,het @plant van Pic,ende S.Georgius. Bez 
fit wijders de h. Havben / oft Porto Sana gez 
naemt / ende niet wijdt ban daer het Eplandt 
ban Madera,’ twelck groot/ fchoon ende rijck 
ís: Woozder de zeven Eplanden ban Cabo 
Verd, ende order de linie @quinoctiael'tEp: 
landt ban S.T homas. Beſit voorts de gantz 
fche kuft van Afrijcken, dte haer uptfireckt 
ban Cabo Aguere,tot Cabo de Guardafu toe, 
In Aften befit hp ban wegen Portugaecl bp 
ma de befte plaetfen aen De Wefterfe kuften/ 
namelijck Ormus , Diu, Goa, ende Malacca. 
Bet Koningrück Lan Ormus begrijpt onder 
hem een noedt deel ban tgeluckige Arabien, 
met het @plandt ban Baaren, Welck feer 
groot ís . Daer dichte bp befit hp noch Da- 
man,Bafin, ende Zanaa, behalven Ciaul,ende 
ve Foztreflen die gelegen zijn iu de Koning 

rücken ban Cochin, ende Cananor , ende te 
Colan.Befit mede bp na de geheele kufte/die- 
fich uptſtreckt van Daman tot de ſtadt Me- 
ipur toe/ aengefien het alle den Spangiaer⸗ 
den toekomt/ ofte hare vrꝛienden / behalven 
Calicut. Bet Eplandt ban Manar,ende de Ha⸗ 
ben van Colomban (inhet Eplant bau Zei- 
lan ) behoordt mede den Spangiaerden toef 
gelijck mede beertich Eplanden van de Phi- 
lippynen, waer af het principaelfteLuzon gez 
naemt Wordt/meer alg 2oo,mijlen lang / doch 
feer final. Onder defe Eplandé Worden oock 
gerekent die van Vendenao, Tandaua, twelt 
om zijn ſchoonhept Philippine genaêt wort/ 
ter oozfaken dat dit het eerfte Was dat ont- 
dect Wiert / als mede Ceba, alwaer Magella- 
nus geſtorvẽ is. Het andere deel vandẽ Dtaet 
des Konings Lan Spangien beftaet ín de 
Nieuwe werelt; Is alles Berdeplt in Eplan⸗ 
denende Vaft Landt, De Eplanden bande 
Noorder · Zee zijn foo menigh / dat ’tgetal 
noch tegẽwoordich onbekent ig; aengefté die 
ban Leucaie alleen ober de 400. zijn. Hetep: 
landt ban Borichen ís feer groot / alg mede 
—— Cube, ende Hiſpaniole. Wat het 
vaſte Landt aengaet/ daer in beſit de Spans 
giaert teghen woordigh al het ghene 'twelck 
bvooꝛby loopt de kuften ban Florida, ’tNieuwe 
Spangien, ende lucatan, ende noch het gantz 
fche zupdt-half-Eplandt/ tot de Cabo ban 
Califorme; ja oock tot Quivire; aengefien dat 
de Chaftilianen tot daer toe haer ontdeckinz 
ge gedaen hebben.Dp befit mede noch dit gez 
deelte ban Peru, ‘twelckt ghelegen ís tuſſchen 
de Reviere dela Placa, ofte Argento, ende Ma- 
ragnon ; ende begint ban Panama; enbe dit 
Wozdt Brefilien genoemt. Befit noch de Hos 
— van Mexiko, ende Peru. 

aet ons tegenwoordigh eens fien ín het 
bpfonder de voornaemſte dingẽ in defe Mo⸗ 
nacchp3üĳnde / ende eerft Lan S pangien. al⸗ 

aer 



Konings van Spangien. — 
nin⸗ hebben ende in Brafilien, Waer de ordinariſe Woon-plaets der Koniu⸗ 

eit is. ⸗ 

— Spangien, twelck heteerfte deel des va⸗ 
fien Lauts is dat gebonden word bp Afrijc- 
ken, booz-bp de engte ban Gribaltar , is ten 
Ooſten gegrentft aen de Pprereeſe gebergh⸗ 
ten/ twelck hem uptfireckt ban Fontarabien 
(liggende m de Provincie Van Guipufcoa) 
tot Kabo de Crcuz, de welcke in het begiunfel 
Lan Caraloignen light / tuffchen Rofes ende 
Colibre ; teun Zupden is het gepaelt aen de 
JRiddel-lant{e Zee/ Die gemeenlijck de Le⸗ 
Vantife Zee genoemt Wozt: beginvende tuf 
fchen Spangien ende Afrijcké, ende hém daer 

11. 

na met den Oceaen tſamenboeght bau de | 
engte ban Gibraltar tot de Kabo ban S. Vin- 
cen: té Weſtẽ heeft de Dreaenfe zee ban Ka- 
bo de S, Vincent fot de Kabo fin de terre : eu⸗ 
deten Noordẽ beflupt de felbige zee Lan Ka- 
bo fin de terre tot Fontacabien toe. De Pp: 
reneife geberghten en gaen niet recht om 
Spangien, maer makende een groote krom? 
te/ Doen dat den wegh van den eenen bergh 
tot den anderen/een grooten hoop dagh-rep: 

Tengde det ſens bedzagen (ouder. Defe bergen ſoopen 
Ppyeneifche Door Navarren ende Ronceval langs de Val- 
gebergbten. lepe han Salazar ende Ronoal , tot Hifavatge/ 

twelck de laetſte ſche pd-pael ig bes Konung⸗ 
rijchs ban Navarren : daer na firecker: fp tot 
In Arragon doorde Bergen/ Lan laca tot Pe 
engte van Cataldingne, eñde tot het punt bân 
Kabo de Creuz, alwaer fp haer epude nemen 
ín de Middel⸗· landtſe zee; hebbende Lan Fon- 
tarabien tot Cabo de Creuz omtrent So.müjlen 
lengte. Pen grootften omloop ban Spangien 
is ban Kabo de Creuz tot Kabo S.Vincent, 
welcke ís ban 275, mijlen; fulcks dat geheel 
Spangien in fu ronde heeft ontrent 620. 

paenfe mplen/ Welchers eere bp-na fa 
groot is als bier Italiaenſe mplen. 
De Bomepren hebben Spangien eertijdts 

berdeplt in Citerior ende Vlterior : Citerior, 
Was tgene naeft het Äoomfe Bick gelegen 
Wwas/als tgene tuffchen de riviere Hebre en- 
de de Ppzeneife geberghten is. Maer Vlteri⸗ 
or was’tgene berft-gelegen Was/ als’tgene 
light tuffchen de Riviere Hebreende de engte 
ban Gribalrar, Pader haudt Wierdt het ín 
drie Provintien berdeelt / namelijck / in Beti- 
ca, Tarraconne , ende Lufitanieh, ende Dit 
baoz de Bomepien ſelbe / die daer ti beertien 
Aurifdictien ſtelden Waer af Tarraconne 
de ſeven begrijpt (als het grootfte van dien 
zijnde) Lufiranten Drie/ende Betica Gier. Defe 
berdeplinge gedupzde tot den tijden Attillz: 
Maer tfedert is tRoningrijck van Grenade, 
Andaluſien ende Betica ghefurtedeert aen E- 
ftremadure; Arragon, Kaftilien , Navarren, 
ende d'andere kleyne Koningrijcken aen Ta- 
raconne,ende Portugael met het Koningrijck 
ban Algarben aen Lufitanien, 
Dot tegenwoordigh Wordt Spargien 

verdeplt in drie Boudernementen ofte Ko: 
ningrijcken / namelijck/ Arragon , Kaftilien, 
ende Portugael, Arragon begrijpt Caraloni- 
en, Valence, Majorque, Minorque, Sardini- 
en , Sicilien, ende Napels: Kaftilien beaript 
Bifcayen , Leon, Afturien, Galicien , Eftte- 
maduren, Eftremadure, Andaluzien , Gre- 
naden , Murcien, bepde de Kaftilien , de Ep: 
landen ban Canarien, 't Roningrijck ban Na- 
varre, het Bertonhdom vã Milanen, de Nieu- 
we Wereldt, De Philippinen, ende andere 
Landen.Portugael begrijpt het Koningrijck 
Lan Algarben, Portugacl ſelve / met het gene 
de Spaugtaerden inhet Ethiopifc Guineen 

Omgang 
ban Span- 
gien, hoe 

Broot, 

Boe Span- 
gien tegens 

woordigh 
berdeplt is. 

139 
als mede in Indien 

ende andere Eplanden,- —F 
Beginnende nu de Beſehryvingen der ſelbe Be Wichen 

in't bpſonder / — np Catalonien tot onder Arra- 
het eerſte / twWeltk zich uptfirerkt van Salfes ear 
af tot e ribiete Ebro toe/ ende greuft ac wen nan 
Vranckrijck, Wier na volght Parpignan, Caralonien, 
“welck in het Graefſchap ban Rofiilonis/ 
eertijtg doo loannem Korirg Van Arragon 
vooꝛ ettelicke millioeren kroñen aen Vranc- 
rijck verpandet / ende Daer na Doo, Carolumh 
VIII, aen pen Koning Gan Spangien Wez 
dercm gegeven / Lan Wegen Le belofte die 
der Spangigert hem vede/ als dat hp in zij⸗ 
ren aenftagh op Papels hem miet hinderz 
ljck zjn en ſoude: Dit Graeffchap ſtreckt 
hem tuſſchen twee armen van het Ppreneiſe 
geberghte, d'een gaende va Salles ; d'andere 
naColibre , Dat de Oude Whiberis noemden, 
Op de zee-oever/ofte Dicht daer by / ſietmen 
berfchepden plaet{en met Hare Laberen/ 
meer noodigh ban berfekert / overmidts die 
den Wirden (eer ſubject zijn / ende niet ſeer bez 
quacin. Daer ie Elne, colbre, Rofas: Em- 
pira Palamos, Balenos, ende Barceloine, 
(welch de Hoofdteſtadt is Lan Catalonien, 
Fn het landt zietmet: Girons, Vich,Cardona, 
Vrgla ende Montferrat ; maer na De zee-Eart 
keerende / zietmen aen geene zijde Lan de 
Riviere Lobregato , Tarragone , een Stadt 

vande welcke ‘tmeefte deel van Spangien 
zynen name Geeft ; ende al hee Wel de ſelve 
geen havens en heeft/ is nochtans in een bez 
quame plaetfe gelegen. Daer na vindimen 
der: mondt Lan een Biviere Ebro, vernaentt 
om dat die te fchepd-pale der Fcmepnen enz 
de Carthagivenferen Was, Defe begint 
dicht bp de Bifcaife zee/ aen een plaetfe/ Did 
Fuentibre genoemt Wozd/ ende een weynigh 
langs de jÖpzeneife Bergen loopende / Keert 
Daer na ten Ooſten om/ ende dan teu Weſtẽ/ 
fo vat hp alleſins (eer Ktomende Dracpende 
loopt. Erden Mondt ban defe Bibiêre licht 
het Eplandt Lan Alfaques, een bertreck 
voor den zee-roverer, Maer bolgende fijnen 
kours fietmen Tortofe eenfchoone Stadt / 
ende Wel ghelegen. _ 

Arragon heeft tot limiten ten Ooften dé 
riviere Cinga, ten Weten de Bergen Van 
Montcate erde Moline, ten Poorden de rivie⸗ 
re Ebrto,ende tenZupden de Bergen Van Bra- 
bance, Fn dit Koning⸗ rück (ofte om beter té 
feggen/ in defe Provincie van Spangien)fiet 
mei de Steden laca , Huefca , Venaſca, ende 
de plaetfe Lan Mofon , bermaert om De Woz 
ben die aldaer gehouden worden: De boor 
naemfie Stadt defes Lands is Saragoffe, de 
ſchoonſte Stadt Lan Spangien / fo men acht 
neemt op de fraeyheydt der ſtraten / endet 
beftighepdt des Palais: Daer namoet ca- 
heit DH de fchoonfte Stadt mede gere, 
ent zijn. 
Det Koningrijck ban Valencen treckt zij⸗ 

nen name ban de voornaemſte Stadt / ende 
ig aen de Ooft-zijde met de Middel landt⸗ 
ſche zee bepaelt / ten Noorden met Artagon; 
ten Weſten met de Stadt ende 'tnieuwe Ka- 
flillien; ten Zupden t Koningrijck ban 
Murcien heeft twee fchoone Steden/ al@ 
Horincla ende Valencen:An dit Koring-rijck 
Wozden ghevonden bp na tWee-entWintigk 
dupfent Pupf-aefinnen Moren. Zijn Looze 
naemfte Gíbieven zijn Guadalaviar, fo beef 
als ſchoon en klaer Water te fengen / eñ paf: 
feert Dicht bp Valencen ende Xucar, Hat HÉ 
@ ude Sucron noemden / vã welcke den naem 

herkos 

Arragonis 

Valeneienj 
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herkomen ís ban Golphe de Sucron, zich 
uptftrechende ban het Eplandeken Alfaques 
tot Cabo S,Martijn, De haven deſes Licks 
is Alicante, bp den @uden llice genoemt, 
Van waer die Golf zijnen naem heeft / begre⸗ 
en tuffchen cabo S.Martijn, ende Cabo de 
alos, 

Murcien heeft tot gebupzen de epnden ban 
Alicante, ende Cabo de | 
boots wepnigh bebolckte plaetfen/als zijns 
de meeft Van klepner waerde. De Hooft: 
ftadt is Murcie: Gn dit Koningrijk ig de has 
ben ban Cartagene die befte/ Die in Spangi⸗ 
en opde Middel· landſe zee gelegen is/ ver⸗ 
midts Daer vecht tegen over eẽ kleyn Eplans 
deken gelegen is / twelck hem voor de Wine 
deu —2 / ende ban de ongeſtuymigheydt 
der zee bebzijdt, De Stadt is niet veel bpz 
fonderg eude qualijck gebouwt. 
Bet Koningrijck ban Grenaden ffreckt 

zich ban Vere tot Malaga toe / welck landt 
tegenwoozdich fo goed niet en is / als het 
Was ten tijde dat het de JBozen bewoonden / 
bernudts die het felve — bebouw den/ 
daer af het nu groot gebreck heeft / want den 
Acker⸗bouw aldaer wepnigh gheoeffent 
Wordt. De Stadt ban Grenade berghelijckt 
bp-naeft een oven Granaetappel/ Want de 
felve gelijck alg in twee eudelen verdeelt 
ts/ende door een laeghte Lan een gefchepden/ 
doo, de welcke de Bare bloept: Ende is in 
bier deelen Verdeelt van berfchepden gele: 
geuthepdt/ genaemt Grenade, Sierra de Sol, 
(ofte Sonnenbergh)Albaizin,ende Antequer- 
vele, De Edelen ende kooplieden Woonen 
meeſt in Dat deel Welck Grenada genoemt 
Wozdt/ als het voornaemſte zijnde / Waer 
ín oockeen Kercke ban uptuemender Archi: 
tectureig. Daer is oock de plaetfe/ die men 
Alcagar noemt / twelck een kleyn Stedeken 
Bertoont/ hebbende tien poorten. Bet heeft 
Ben Alhambre, het Palais ber Moorſe Ko⸗ 
ningen / twelck ban wegen zijnen konftende 
beelbept der Fonteynen mede onder de won⸗ 
beren des: Werelds geftelt mach Worden: 
doch boven al ig zijne ghelegenthepdt feer 
Wonderlijck om aenften/ hebbende beneden 
hem aen de Doftzijde de Stadt:ten Zupdé de 
fiieeuw-bergen/ ende ten Foozdeneen groot 
pleyn· De andere drye deelen en hebben niet 
bpfonders in zich / waerdigh te vertellen: 

e gantfche Dtadt heeft in de rondde ou⸗ 
trent feven mijlen/ eñ 15 met mupzen om cis 
gelt/ de welche (na fonuniger fchzijven) ban 
ontrent de duyſent tozenen berfienis. In dit 
,Koningrüjck is noch de Stadt Guadix, lige 
gende negen mijlen Han Grenaden, De andes 
te merchwaerdige plaetfen zijn Ronde,Mal- 
velle, Velez, Vere, Mochacar, Guafcar , Baze, 
Codbo , ende Loche op de riviere Gentilla, 
Zeven mijlen van Grenaden is het Kafteel 
ban Alharne. De voorngemſte zee-plaetfen 
deſes Rijcks zíjn Almerie ende Malaga, bp 
welck een groote menighte Lan Dorpen 
zĳn. Ferdinandus Koning van Arragon eude 
Kaftilien bol-uoerde het innemé defes Rijcks 
met de Stadt in het Haer 490. 

Andalufien ffreckt zich bp na ban het bez 
ginfel der engte ban Gibraltar af/ tot de bloet 
van Guadiane: Is bp naeft aen Den ingang 
ban de FRiddel-landtfche zee / upt oorfake 
ban de engte Gibraltar, ban twelcke Wp hier 
een wepnigh peen fullen/al hoewel ſulcks 
beter aen het Koningrijck tan Grenaden, alg 
aen defe Proviutie behoorde. Defe engte ig 
fe ven mijlen breedt met de vloedt ende eb deg 

ates, hebbende 

Vanden Staetdes 
Oreaenfen zees / welcke zee door dit gat inlo⸗ 
pende / den naem Lan Be Middel· landtſche 
zee heeft / zich uptſtreckende tot de laetſte 
epndeu van Mare magnum ofte Tharficum; 
inde Wijdde Lan 3700. milen / ende in den om⸗ 
loop van meer alg 10000. nijlen. De Griec⸗ 
ken noemdeu dit de engte Herculis, ban we- 
gen twee gegoten colomneu die in den Tem⸗ 
pel Herculis waren; ofte fa eenige willé/ van 
Wegen twee Bergen / Waer af D'eene Calpe 
genoemt ín Spangen is / ende d'ander Abila 
in Afrücken is: in aenfië geftelt doop dẽ Poe⸗ 
té die hier af fchzevé/dat Dit twee Colomnen 
Herculis waren; die geplant ſouden geweeft 
30m Door hem tot epndpalen Lan zijn — 
De Latynen noemen deſe engte oock Gadi- 
tanum , Ban Wegen het Eplandt Calis, bp 
bun eertgdtg Gades genoemt. De Moren 
ebben’t den name Lan Baye de Gribaltar 
geven / van wegen een Kafteel twelck fp ons 
der 'tgeberghte Calpe gebautwt haddẽ / zijne 
de klepn van omgang/doch fa hoogh dat het 
ban berreeen Eplant gelijck is / berfchepe 
den ban het vaſte Landt. Deengte nu gez 
par eert zijnde vindtmen het Eplandt Lan 

alis, van het bafte Landt ontrent zoo. boe⸗ 
ten liggende / met het welcke een ander Cp: 
landt gevoeght was / hebbende maer 200, 
boeten tu den omgang; defe twee Waren ban 
den Latijnen Gades genoemt. Fu het groot: 
fte iseen Stadt gelegen/ bp ong Calis-malis 
genoemt, welcke ten tijde der Boamepneneen 
der edelfteende vijchfte ban Spangien was: 
So dat Strabo ſchrüft / dat deſe niet eenige 
Stadt des Roomſen Bijcks en antweeck/ 
noch in geootte/ noch ín heerlijckheyd / noch 
tn Getal ban bermaerde Inwoonderen / aen⸗ 
geften men daer binnen over de bijf-hondert 
Boomfe Kidderen tellen konde / welck getal 
men nergens elders en vondt / alg binnen Pa- 
doua, Dorth nu en ig de felfde fo groot niets 
deg meê de felfde beel eer onder De vermaerd: 
fte aenkoniſtẽ der koopliedẽ ftellémach/ dan 
onder de maquifijcque Steden. De Boren 
berwoefteden de felbe/ doch en lieten de zee⸗ 
xooveren niet de ſelve te herbouwen, Geen 
ding iffer dat hem meer fchade bzengt/alg de 
gebupefchap ban Sevilien , welcke alle den 
zee-handel van Weftenna hem treckt. Tuſ⸗ 
ſchen Calis ende 't vafte Landt is een feer 
goede haven / genoemt Porto-Real, ende wat 
Nooꝛdelijcket een andere/genoemt S.Maria; 
ban daereen kleyn Hooft Loorbp-zeplende, 
bindtmende Daten ban S. Lucas, alwaer de 
Schepen liggen blijken / of om na Windt te 
Wachten / of om 'tgetp te hebben ban de O⸗ 
teaenfche zee/ fo fp na Sevilien Garen Willen, 
welche light op de ſlincker zijde Van dẽ Oever 
des riviers Gualdaquipir. Defe Stadt Scvi- 
lien heeft ontrent 6. mijlen omgangs / beel 
Kerckenende Kloofteren/ grote ende fchone 
ſtraten. Ten tijde dat de Groote Ferdinandus 
Sevilien ingenomen heeft, teldemen daer 
rondg-omt zo.dupfent Dorpenende gehuch⸗ 
ten gelegen te zijn / doch is nu het getal ners 
gens na ſo groot niet. Doch teltmen aldaer 
evenwel noch ontreut de zoo. bemupsde 
plaetskens. De Bibiere Gualdaquipir, ſo 
veel int Arabis te feggen/ als groote bloedt, 
maeckt een haven aen deſe Dtadt/ ís groot 
ende heerlick / feer beguaem tot de berwerp/ 
ende am fich te Waffen. De zee loopt noch 
twee mplen boven de Stadt. Aen D'ander 
zijde ban de Stadt fietmen Triane liggen / 
zijnde een plapfant gelidt ban Sevilien, Ende 
alhoewel dat de Sonne aldaer upter — 

hee 
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heet (chijnt/ fo bat het Rozen aldaer (gelijck 
alg in —— ín den April al rijp is / foo 
zijnder nochtang fo bele ververſſingen / dat 
ben booefs. Ferdinandus fepde/ dat men deg 

omers te Sevilien, ende des Winters te 
urgos Woonen mofte/ als zijnde een ſeer 

koude Stad / doch hebbende veerderlep bez 
fchutfelen teghende felbe. In Andalufiea 
zjn bebalben Sevilien noch beel andere imz 
paztante Stedẽ ende plaetfen/ doch de voor⸗ 
naemfte is Cordona,tot de welcke men op de 
Gualdaquipir te fcheep komen kan: bit ie een 
Stadt van grooter omgang / maer Heeft 
— hupſen obermidts de grooté me⸗ 
nighte der Tupnen. Gonde-om deſe Stadt 
zijn menigbte kafteelen ende gehuchtẽ Waer 
van Loreneeenig, laën fg mede een hupſe 
Stadt / van welcke de Koningen Lan Spau⸗ 
gien hun Heeren noemen te zijn: Heeft onder 
vvIin Diocefim, de plaetfen V bede, Boëffe, ens 
Be Anduiar, niet feet onbillijck zijnde. Daer 
zijn wyders Almaden ende Marchene , waer 
af de eerfte de plaets ís des Oꝛdens ban Al- 
cantare in de Dioczfi Bâ cordoüa,eft Marche- 
ne is gelegen op de epnden Lan Granaden enz 
de Andalufien. : 

Eftremadure irècht hem ban Ville-Reale 
tot Bajazos toe / ende Van Sierra Morena tot 
Tagetoe. Op de Gibiere Guadiane fietmen 
elegen de Steden Bajados ende Meride. Dez 
fe Glbieve berberaht hem tot bijftien-maten 
onder d'aerde/ tot dat fp haer ten laetften bp 
Metelin openbaert/ Vernaemt doo, de gez 
boozte Ferdinandi contez , die mexico vero⸗ 
bertheeft. … 9 
“De twee Kaſtilien zijn bp-naeft gelijck· for⸗ 

migh in gelegentheydt / behalven dat het 
Nieuwe meer vlackten heeft alg het Dude; 
ende zijn ban malkanderen gedeplt door eem⸗ 
ge Berghen/ welcke begimen aen de eynden 
ban Navarren , ende loopen bp-naeft ders 
door gheheel Spangien tot de Zee toe, De 
BDooftftadt Lan’ tnieuwe Kaftilien ig Toledo, 
ende van't oude,Burgos. Toledo is ef groote 
Stadt/ gelegenop een hooge plaets / aſwaer 
men altijdt klimmen of Dalen moet: is ou⸗ 
trent bier mijlen wijdt ; doch gelicht niet fo 

oot/als fp wel ig /ban wegen de ongelijck: 
*— des gelegentheydts. Je rondg-om 
met Bergen om⸗ cingelt / behalven aen eenen 
Kant; heeft enge ſtraten ende groote hupfen/ 
Ban binnen fchoonder als Lan bupten; heeft 
23.quartieven ende 17. plaetfen ; ende Wordt 
ban drye zijden met de Tage befpoelt/ upt 
Welcke het Water om Hooghe ín de Stadt / 
door een zeker middel 'twelck Tacobus van 
Cremona vondt/getrocken Wordt. Té Noor⸗ 
den af ban Toledo light de Stadt Madril(oꝛ⸗ 
dinarife Woor-plaets der Koniughen ban 
Spangien.) Ken gene jöde Lande Guadiane 
fietmeneen Koninglijcke Stadt / van welcke 
ſommige Spaenſe Kidderen haren name ne: 
men/ light op de Aiviere Calatrave; ende aen 
gene zijde Van den Tagos liggen Couque, en⸗ 
de Ocagne, vermaerdt boog zijne Geufen: op 
de Nivier leght noch Alcantare,Wwaer ban een 
andere o2dze haren name treckt ; ende bo⸗ 
Ben Madril fietmen Alcala de Henarez. Maer 
komende ín het Oude Kaftilien, vindtmen de 
Hooft-ftadt Burgos, de welche oudt ef Wwel- 
getimmert is / doch heeft enghe firaten/ ende 
met Bergẽ omcingelt / die oorſakers zijn dat 
den dagh aldaer foo lang niet en is / als de 
hooghde des plaets wel vereyſt / vermits dez 
fe des nuchtens des Dons stralen verminde⸗ 
ten /ende deg avondts het licht deg bollen 
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ondergangs beletten / beg-Galben de Locht 
gants koudt is. Onder andere dingen is in 
defe Dtadt de Boofdt-Herche/ (eer konſtigh 
ghewezocht / Waer in men op eenmael in vijf 
gleden Miſſe ſingt fonder malkanderen te 
eletten ofte te verftoozen, Daer is een oudt 

Crucifix/ twelcke fp gelooven Lan Nicode- 
mo gemaeckt te sijn. Daer ie mede cen Con? 
vent ban Beligieufen/ Waer in wel 1 so, Ede⸗ 
le Nonneu ziju; ſtrjdt mede met Toledo om 
het vooz-fitten ende opperfte te zijn in deo 
ver van Spangien / twelcke niet bonnende 
ter neder gelepdt zijv/ den Koning Ferdinan- 
dus geordonueert Heeft Bat Burgos voor To- 
ledo alle tijdt het fpzeken hebben foude, Op 
die. Riviere zijn voorders gheleghen Tormes 
ende Sälamanca, in Be welcke een treffelijcke 
Vuiverfitept ie; ten Noorden bau daer light 
Medina del Campo, een rijcke cude groote 
koop-ftadt;ende hier na Zomore ende Valla- 
dolid, eee der vermakelijckſte Steden dies 
meu faude konven fien/ gelegen op de riviere 
Pitnerque, wel ghebouwt ende met ſchoone 
Straten / ende heerlijcke Palayſen; alhier 
Wazden vele Konſtenaers gebonden, onder 
andere oock merighte van Boudt-fineden; 
te vermeerdert einde fchoou gheworden door 
den de Koninghen aldaer Dickmaelg ghe⸗ 
Woont hebben gehadt. Ten Ooſtẽ af vañ Sa- 
lamanca light Avila, Segovia, Siguenda, enz 
de beel andere Stedenende plaetfen/ welt⸗ 
ker op-tellinghe verdrietigh ballen foude: 
Dort en kan Soria niet vergeten worden / bp 
de Oude Numance genoemt/ Ban wegen has 
ren dapperen webderftandt met Klepu getal 
volcks teghen de Aoomfche Bepz-legheren. 
Tuffchen. de Aivieren Pifvergue ende Ezla 
light medina del rio een Koop· ſtadt / dicht bp 
Palence: Maer fchepdeude upt de palen ban 
Kaftilien, ffetmen onder aen ’tgeberghte ban 
Afturien de Stadt Leon, Hooft-ftadt eens 
Kornngrücks; aldus ghenoemt ii den tijdt 
dat de Moren in Spangien quamen. Alhier 
hielden de Koningen ban Spangien na defen 
inval aldereerft hare woon-plactg/be welde 
ke ban daer De ſelbe / den tijdt van Soo. jaren 
tegen haer oozlogende/ berde ben hebben na 
Afrijcken, tot welcken oorlogh de Koningen 
ende edelen geftadigh met een grootenende 
moedigen pber gearbepdt hebben. 

Galicien{g begrepen tuffchen de Giviere 
Avie eñ de Oreaenfe Zee. Ag feet vernaemt 
ban wegen het Lichaem S. lacobi , ruftende 
te Compoftelle. Moen Alphonfus LX, ſeer 
Wonderbaerlijcken  Miramolin verwonnen 
hadde / heeft hy de Ordre der Ridderen S.la- 
cobi ingeftelt/ eene der voornaemſte Lan ges 
heel Spangien. Defe Provincie heeft een feer 
goede Daben bpde Courogne, alwaer Caro- 
lus V, geordonneert heeft / dat de trafiick ban 
de fpeterpen weſẽ ſoude / twelcke naderhant 
ebenWwel ten beſten nieten gheluckte · In dit 
Tandt ſietmen oock Bayonne, Pontevedre 
endeRibadeo, alle bp aen den Zee-kant ge 
legen zijnde. N { 

Afturien ſtreckt ſich upt ban de ribiere Ri⸗ 
badeo af tot S. Andrea toe. Zijn voorngemſte 
Stadt ís Oviedo , ín welcke de Gotthen ten 
tijde der Arabie haren blucht namen , ban 
befe Stadt trecken de Hidaleos in Dpangien 
haren name. An dit Landt light oock de fladt 
Sautigliane. Dit Landtſchap ſteeckt hem ter 
Noozden berte upt met Fet Dchntife Loor- 
geberaht/ tegenwoordigh Cabo de Fire ghe⸗ 
noemt. 

Bifcayen grenft aen Navarren,aen Guipuſ⸗ 
€oag 

Galiciet::) 

Aude. 

Bifcayes, 



Gu“pufcoa. 

Navarren. 
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coa, aen de Zee) ende aen Afturien. Zijn 
voornaemſte plaetfen zijn S- Andrea,met een 
beguame haven vaag Vele — Por 
bers ig aldaer noch Laredo, berften met een 
ſchoone Haven / gelijck als Portugalette. De 
Dooftftadt ban Bifcayen is Bilbao, in een bes 
guame ghelegenthept. Duuren int lant fiets 
men niet Dau hier ende Daer eeuige hupfen 
geftropt/ vermits de frherpte des lants niet 
toe en laet dat aldaer Veel volcx woone. 

Guipufcoa, paelt aende Biviere Vidofo- 
na ofte Vidofor, Alvida, Huria ende Beryvia ; 
fchepdende Vranckrijck ban Spangien, de 
Ppmeveifche geberghten / Navarren,ende Bif- 
cayen eude de Dreaenfche Zee/ zijne plaets 
fen zijn Devia, Oria, S. Sebaftiano de Booft: 
ftadt/ Fontarabie, PafTago, ende Tolofttte, 

Navarren ig ghelegen tufichen be Reviere 
Ebro ende de Ppzereifthe geberghten. De 
Hooftſtadt ig Pampelonne, de andere zijn 
Selles, 20, mijlen van daer gelegen/ Tutelle, 
Lugrogne, ende Calaore. Dit Koningrijck 
heeft twee paſſagien na het lant ban Bearn. 
Pet gene den Koning Lan Veanckrijck daer 
aen refieert/ mach ontrent boor Het fefte 
deel deg Rijcx gevekent Worden / t welcke 
burechtbeerdelncken op den Koningen bau 

‚Van den Staet des 
Wegen aen den Koning ban Vrauckrück / tes 
genwoordigh heerfchende/toecomt ; als den 
edt die mm rechten (tamme af comt van 

atharina de Navarre, Gravimie van Foix 
ende Bigorre, Princeffe Han Bearn. Bet quaet 
is gefpzoten upt het gene/ dat defe Princeffe 
getrout hebbende Toannem fore van Alain, 
ende Dertoge Lan Albret, de welcke de pars 
tpe koog deg Ronings Ludovici XH, ban 
VBranckrück / ende hem bpftoudt teghen de 
Denetianen/ Spanjaerden ende Duptfen/ 
gock tegen den Paus Tulium I. Den Paus 
bertooznt zijnde) gelijck of de Roningrjcken 
onder zijne macht te diſponeeren geftaen 
hadden / nadat hp den Koning Lan Navarre 
geexcommuniteert hadde / gaf het ee 
rijck ten befien aen Ferdinando, de Welt 
Meeſter gheworden Arne tan Pampelune 
ende bynã van geheel Navarren , h deſe 
ongerechte ufurpatie den zijnen obergedra⸗ 
gen/ bewelcke doch evenwel niet lange dues 
venen can, De gene/ die Van Ioanne à 
men zijn / hebben alleenlijck Deun name bez 
houden / berfelt met een clepn ghedeelte deg 
Koningrüer: derhalben dan/ op dat men 
hare aftomſte te beter verſta heeft mp goet 
gebocht het felve / als hare voltomen —* 

Navarre gheuſurpeert is / ende vañ rechts dlacht· Aegiſter / hier ín te faepeus, 

loannes, Sone ban Alain, ende 
Hertoghe ban Albret, troude— —Catharinam ban Navarren. 

—— — — — — — ⸗ — 

Henricus ban Albret, Koning ban 
Navarten, Grabe ban Bearn, Foix, 
Bigorre, ende Armagnac: 

zijn Duplveouwe 

—— AE 
Margareta de Valois, ſuſter 

Des Konings van Vranc- 
rijck Francifci 1. 

ee — — — 

— a Nn nen 

“ &mige bo 
teten. 

yn 
Carolus, Die bp 
Napels fondet 
kinderen ges 
ſtorben ig. 

Toanna d'Albrer, Koninginne ban Navarre, 
Dele troude Anthonium van Bourbon, 
ende protreeren 

— — — — — — — 
Henticum ban Bourbon, Roning ban 

Vranckrijck ende Navarre, upt deſen 
ig gheteelt 

— — Brit 

Ludovicus X 111, koning ban Vranck- 

rijck ende Navarre, tegenwoordigh 
regneerende. 



143 

— 
Zæe 

Mans 

eren 
ctC. 

met Dien 
(el 0,

 

TEE EEE 

| 
| 

il i Ì 

„/ 

pact end 

KN 

Konings van Spangien. 

U 

le, 
mrt 

* 

2 
01 



“_Portugacl, 

4 Vianden btaet des 

B 
8W W 
N W 

(Horte 
Da rn en e Marr BLG. 

Û F-Fanfforius Esc 

mijlen ape 6o. bieebt: is intwee Ho 
mingrijcken verdeelt / waer af het eene Portu- 
gael in't geheel genoemt wordt; 'tandere Al- 

Au wp alles booz-loopen Hebben 't geve 
achter be Mroone van Kaftilien ende Arra- 
gon gelegenig/ falbet tijdt weſt om weder⸗ 
om te keeren/ ende Portugacl te befichtigen. 
Dit Koningrijck voormaels Lufitanien ende 
Hifpania Vlterior genaemt/ beeft tot fchept- 
— té Nooꝛden de Rivieren van Mingo eñ 

via: van deſe zijde light het na Galicien, van 
baer ten @ofté op-treckendena Mirando, ges 
leghen op be Ducro; ban daer noch zupbelijc: 
ber DE moetmen tot palen nemen de rechte 
ſtreeck tot den mondt bande Bibiere Ante, 
enbe Van defe zijde heeft tot gebupzen cafti- 
lien, Eltremadure, ende Andaluzien: Werft 
ten Zupden heefthet de Atlantife Zee. Dit 
Koningrick heeft ontrent 879. mijlenom⸗ 
gangs/of (na fomimiger mepninge) Sso.ende 
aen de Zee-kant 470, Is lang ende fmal/ 
meeft op be Oceaenſe Zee gheleghen: ig 320. 

garbe,een Arabis woozt/ beteyckenende het 
Wefterfe deel. Zijn ban malkanderen gez 
fchepden door een rechte linie / getrocken ban 
Alcotin tot Odechere, twee Kafieelen zijnde / 
b'een leggende op de Weft-zee/ d'ander op be 
Bibiere Guadiane, Algarbe light té Zupden/ 
ende Portugael ten oozden. Dooz dit Koe 
ningrück —— bele groote ende ſchoone 
Rivbieren/als de Guadiane, Tagos, Monde- 
gue, Duero, Migno, welcke meeſt alle goudt 
in haer zandt vermengt hebben, Guadiane 
loopt 7.mijlen dooꝛloctugael. Tagos 18. Due- 
ro 28. ende ſcheydt het ban Kaftilien, In Al- 
5* vindtmen de Steden Taville, Laquos, 
ilvesenbde Fare;, welcke twee eerfte feer goes 

de Havenen hebben:behalven defe(gepa rk 
zunde 
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zijnde Cabo S,Vincentij) iffer noch Villa-no- 
va, ende eenighe andere klepne Dtedekeng. 
Porrugael heeft 3. goede Bavenen /als die vã 
Setubal , 20, mijlen Ban Lifbona ten zuyden / 
een me et qd ende drpe breedt: 
Die ban Cité del Porr,Bfe van de Duero ghez 
maeckt wordt: ende die ban LifTebona,die de 
grootſte ís / ende Wordt ban den Tagos ghe⸗ 
maect; dooz de welche men wel 1 5.ja 20. mij⸗ 
len met groote Schepeninhet Laudt baren 
Kan:fo ig oock Lifbona (na fommiger mep: 
ninge) de bolck-rijckfte Stadt / naeft Parijs, 
ban geheel Chriften-Bijck : Defe Stadt kan 
Wel zo,dupfent Hupfen upt-maken/ begrepen 

— 
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ine5. Parochien. Bevat bijf heubelen / tuſ⸗ 
ſchen de welche de pleyn zich uptſtreckt tot 
de Kivier:op den hooghſten Heubel light een 
oudt Kaſteel / nist feer ſtertk zijnde / Dau om 
zine gheleghenthepdts wille; daer op en zijn 
gheen Soldaten m Garuifoen/ dient hun al 
eenlijck tot een gevangenis ban groote pere 
fonagien. Fn den mout Lande Tagos light 
Cafcais , alwaer de Schepen na windt ende 
ghetp bequamelijck wachten kom en / om op 
te barenna Liſbona. De andere Steden zijn 
Conimbre, atwaer een heerlijcke Wutverfie 
teyt is / gefticht ban dendkontug Ioanne III, 
(ende noch een ander door DE Kardinael Hen- 

| bantretc — war Dlaend 

ricum L bie naderhandt koning wierde, ger 
fticht/) Lamego,Vifeo, Mirande,Porto,Por- 
talegre,Guarda, Laira ende Eluas. Erde al iſt 
fcheon bat Bragance geen Cathedrale Herck 
en heeft / nochtang heeftet Stadts Pꝛri vile: 

Pil, Le J. (ralen 

— Obie Haese) 7 

aenderr etc: 

— — 

—— 

| pepe | 

gie / ende is onder eenen fo machtigen Herto⸗ 
ge / die ſo xück is / dat het te verwonderen is 
te fien in ſo kleynen Koningrück / behalven 
ben Koning / noch fo machtighen Hertoghe; 
aengheſien men — dat wel het Oe 

er 



Van den Staet des 

beel ban’tbolck defes Koningrsche hem ou? 
der danigh is / endeonder zijne Landen bez 
hoozt.Beneven defen Hertoge stijn daer noch 
twee anbdere/ een Marquijs i8. Graven / een 
Burgh-grave, ende eenen Baroen. Men vez 
Kent dat Poztugael behalven de Steden / be: 
gript foo Kafteelen als bemupzde vlecken / 
eeN Bet getal bau 470. ende meersmeeft ghe⸗ 
leghen zijnde tuffchende Tagos enbe Migno, 
Det deel des Roningrijcks / twelcke tufjchen 
de Tagos ende de Guadiane light / is wepnigh 
bevolcht/ maer 'tgene tuffchen be Duero enz 
de Mignois / begrijpt een ontelbaer volck / 
dach arm, meer Die Lan Galicien gelück / met 
pe welcke het gegrenſt is / alg d'andere Por⸗ 
tugefen. Dit Koningrijck was eertijdts veel 
meer bebolckt alg nu, fpruptende upt oorſa⸗ 

NS Ee 

ken Van de groote aenflagen op Brefilien, 
Ethiopien,Indien,Malacca,ende Molucco,en= 
de andere Eplandeu/ in welcke fo in’ t komen 
als in't gaen groote menighte tan bolck gez 
ſpilt Wozdt/ oock blijft ín de ber-gheleahene 
Landen foa vele volcks / dat Portugael bp- 
naeft ontbloot ban bolckis. De aenlaghen 
des Konings loannis op Afrijcken betoonen 
genoeghfaem de menighte deg volcks / 
‘twelckt doen ín Portugael was / nemende 40, 
duyſent Mannen met hem; ende is doo: Al- 
phonfum V, bervolcht/ die oock hierounne 
Africanus toeghenaemt ís. Doch tfedert dat 
be Indien ontdecht ziün/ heeft deu Honing 
Emanuel I, op de inneminghe ban Afimor een 
Leger Lan zo, dbunfent Pannen te Hoet/ende 
3000, te paerde heuen gefonden, 

Geftal- 
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Gheftalteniffe des Landts. 

Spangien is op bele plaetfen niet te bebou⸗ 
Wen van weghen de ffeenachtige geant/ of 
am de beelhept dec onbewoaide eenſaem⸗ 
hepden: dach famen’t felfde met Afrjcken 
verghelickt fois het veel vrucht baerder/ 
bermits her ſo heet nieten is. Wet beeugt in 
bele plaetfen genoegh Woost van alles War 
tat Ben meufche vannoode is / alg koren/ 
Wijw geft / olx / vee / vlas / pſer/ metael/was/ 
honigh / ende heeft Wateren die vis rück 
3ijn/ met noch andere diergelijcke dinghen 
meer. Is niet fofeer vanden winden ghe 
quelt/ alg Vranckrijck doet / noch de Locht 
met fa groote miften niet vergiftight / noch 
met andere peftilentiale quaden. Wet gaudt/ 
filver/ ende ’t goet pfer en Wort nergens fa 

Kebieren beelniet ghebonden/ alg in Spangien. Men 
bie goudt- graeft niet alleenlijcken het gout upt de mijz 
lg nen / maer oock Wanneer de Aivieren daar 
pen. te veel vegeug overloopen/ brengen bie oack 

gout-faut voort / ende bofonderlijck de Ki⸗ 
biere Tagos, Men heeft in Spangien ver⸗ 
fchepdemael klampen gouts gheoonden, 
gants fupver/ van De ſwaerte ee is halen 
ponte. Ju bele plaetfen deſes Wontagrier 
sin heete einde coude Fontepnen /van ſonder⸗ 
inghe cracht / om fiechten te geneſen. Daer 
eis in Spangien geen gebreck van macke 
Beeſten / defgelijer oock Lan wilde dieren: 
is boben al bermaert van weghen de Paer⸗ 
deu Die het voortbrengt / ende dat om hare 
groote fiellighepdt int loopen. Veeft wep⸗ 
nigh ſchade lůcke Weeften/ behalven de koz 

IV. 

unen/ Die de aerde uytholen einde de worte⸗ 
fender planten bederven/ ende beel fchade 
boen, De loopende Arvieren alber zn lang: 
ſaem ban gang/ dechalben wepuigh ſchade 
daende ae ĩ de omliggende Tande Rju Wig: 
rijck / beha{beu dat de Zee hun noch een me⸗ 
uighte toefendt. De Locht int generael iſ⸗ 
fer gaet/ eude houdt aen de Paortzijde/ ende 
t Hyꝛzeuneiſche geberghte / maer na de Dre: 
aenfche Zee ende Vrancktijck gants getem⸗ 

rt. Draeght alderhaude vruchten oock 
o overbloedigi/ dat het bpna alle de oor, 
berfche Landen daermede verfiet/ infonder: 
bept Olpten/ Orangien/ Cptroenen/ Wij- 
gen/ende diergelijcke dinghen. Bet vlees is 
Daer goet ban fmake/ Boornemelrick het 

chapen ende Derchen-blees. De Zee geeft 
haer —— geaate viſſchen; als groote 
Walleviffehen/ TConpneu/ ende Zee-halbes 
ren / gelijck eenen iu het blacke ban Valen- 
cien geftrandet is /Die 100. boeten lang was. 
Det Lant geeft noch peck / teer/ fcharlaken, befpeu/ ennip/ bag’ quickfitver/ ſeep/ free 
uen / tarmentijn ende alupn, Plinius maeckt 
grootachtinghe ban het Metael der 1Ba: 
raenſche Berghen / huypden ghenoemt Siera Morena, Daer íe oock groote menighte ban goede ende fijne wolle. Doch am totde par: 

- tteularitepten te comen/ fa ig Catalonien int 
gende onbzuchtbaer / overbloebigher ín 

ombzuchten als in granen / meer Wilde 
als ge-ente boomen hebbende. Bp Vich ig 
het landt fcherp ende half woeft: maer bp 
Tortofe ig het lant geheel goet. 
In Arragon, bp de Ppreneifche gebergh⸗ 

ten / reyſtmen Wel gantſche daghen fonder 
renighe menfchen te vinden; doch zinder 
tenige ballepen die vruchten ende granen 
genoegh booztbrengen/ende’t water beengt 

Cen Zee- 
kalf roo. 
boeten lang. 
Anno 1578. 
geſtrandet. 
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groote deught over al waer het henen loopt. Bp Calataiud is feer goede locht/ende’t lant 
heel draghende / ende Daer zijn bele Hovens 
Cupnen/ ende-bevolckte plaetfen. 

Valencien heeft de gematighfte ende hes 
—— lacht vangheheel Spangien: zĳn 

nt is bol gaerden eitse bermaeckelijche 
plaecfen/ ban waer veel rijft/ fupcher/ gra 
nen / ende vruchten comen; fulcr dattet bpia 
overeen comt met het Landt rontfom Na- 
pels geleghen. De ivieren/ die dit Koning: 
rick bevochtigen/ zijn de baornaemfte Gua- 
dalaviar, die voorby Valécen ende Xucar(eers 
tydtg Sucron ghenoemt) henen loopt. Dit 
Landt heeft filvermünen te Bariol: gout: 
niij ien te Loder: pfermijnen te Finittrac, ens 
De Rbea: Wbaftermij en te Piacento:Aluxn/ 
Kolen / eude plaefter in verſchepden plaets 
en. 
Bet Gijch ban Murcia is volckrijck / doch 

t gene daer ge bonden wort / ís Lan clepnder 
Weerde/ vermits de berghen Scherp zijn/ ens 
De de Vallepen Ban wepnighe wateren bez 
vochtight / dien bolghende aock onbzucbte 
baer/ bermits het in Spangien wepntgh rez 

nt. 
—— is een van de vzuchtbaerſte lan⸗ 
den van Spangien, mſanderheyt daer de 
Gencilla ende Dare pafferen/ overmits defe 
twee Rivieren een Deel Ban Gun ſelven bez 
bochtighen/ ende een Deel daor de neerftig= - 
bept der inwoonderen des Hants rontfom 
Grenaden; tonnen derhalven feer bequae 
melijck keel planten/ vruchten / gras/ ende 
overvloedighe granen doen groepen ; doch 
meeft verosr ſaken de felve de menighte van 
bet Dee/ ende fupcker ; oock de befte zijde 
Diemen bindt. Bet vlacke lant is alommne 
feer vruchtdragende ende genoegelijck; ende: 
5 — befaept met memghte cudden 

chapen. 
Ontrent Alhame zijn Baedſtoven die dert 

pesdenr een graot Vermaeck, ende den ſiec⸗ 
en Berguickinge geben; ende bp deſe heete 

Baedstoven loopt een Beecke uoorbp/ die 
uptermaten coudt is / genoemt om deſe oor⸗ 
fake Rio frio, dat is/ coude eviere te fegs 
Ben. Malaque heeft zijn gantfche omliggeũ⸗ 
de lant een deel ín vlackten / ende een deel ín 
laeghten/ bol vruchten ſtaende 
Daerenig geen gedeelte ín Spangien dat 

meer beuchten ende granen voortbrengt / ais 
Andalufien, nochte daer meer cudden zijn / 
ende voornamelick ban Paerden / fulcr dat⸗ 
meu Dit Landt met recht de Kozenſolder / 
Frpt· marckt / Wijn-kelder/ ende Paerde⸗ 
ſtal van Spangien noemen mach; oock wel 
de Dogel-marct: want ’t is fo oberbloedigh 
tn gebogelte/ende meeft in Lüſters / datmen 
t qualijck ghelooven ſoude / die t ſelbe uiet 
geſien en heeft. 

Bontfom Sevilien henen waſt menighte Sen zoe 
ban fruyt / olpen/ Wijnen ende granen. Daer ban @iĳf- 
is een Bos van Dlif-beomen/ 't welck 30, Bomen 3o. 
mijlen lang ís. Ontrent Cordoüa fs het lant mijlen lang. 
feer bauchtdzagende/ befet met vele Tupnen 
ende Wateren/ die het feer aenghe1aem ma? 
ken, By Almoden ig een heerlijke quick? 
filbermijn ; welcke tweederlep is/ deene is 
be befte/ ende comt upt ahebzoken fleenen/ 
erde Woet Virgo genoemt :'tgene ban míts 
der waerde is/ Wort onder d'aerde ghevon- 
den: Doch íe alle beyde bergiftigh upter naz 
tueren: waeromme die gene die het bearbep⸗ 
den/ ín weynigh dagen geheel bleeck Words 
fa datfe bet doode/ dan — menſchen ge⸗ 
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Ick zijn / ende beden alttjt; leben oock niet 
lange:want dit quickfilver aldus ban natue⸗ 

dat het ongeboelijcken tot inde beez 
hoedanigp. Hen kruppt; fulcr dat/ fo Wanneer men in 

Een Ris 

Almoden fomwijlen de beenen der dooden 
breeckt / Die eeuighentijt in d'aerde gelegen 
hebben / men inde ſelve eene goeden hoop 
Quick-filbers binden fal; Wel Lerftaende/ 
inde beenen der gene die inde mijnen wert: 
Een, De vergulders/ ten epnde fp hun bez 
bpden fouden voor het quaet/ dat Lan de 
handelinge des quick-filvers comt / zijn gez 
Woon een ftuchfken gouts in de Mont te 
houden fo lange fp wercken/ ende Wanneer 
(pbit ftuckfken upt den mont trecken, is 
bet felve gheheel met quick-filver bedeckt. 
De klippen/ daer dit ghebonden wort / zijn 
root / oo2fake de vermilioen / die ghelijck ale 
Den deck van deſe Rijnen is / ende hen alz 
tut verfelfchapt. Dit is d'oorfaeck/ dat 
linius ontrent Almoden bermultoen-aderen 

feabt te wefen/ die doen ter tijt feer gheacht 
Waren. 
Ontrent Den fireeck Ban Marchene wor⸗ 

den de braefſte Jenette paerden van ghe⸗ 
heel Spangien gevonden. 

Eftremadure is het heetfte Kant van't 
antfche Dpangien/ fo dat ghelijck men in 
talien het Vee Van Abruzze berwepdet in 

de belden ban la Poüille, alfo oock in Spau⸗ 
gien Vande Poorderlijchfte landen in Eltre- 
mMadure verwepdet Worden ; alwaer in deit 
Somer eene onlijdelijcke hitte is ’t welche 
dorſaeckt datter geen groote Dteden en zijn. 
Ober al Waer de Guadrane onder door henen 

biere, waer Ploept/ zijn fchoone Beemden ; waeromme 
op de kudde Men onder andere Wonderen Lan Spangien 
beeften met feght/ datter een Bivier is / op de welcke 
menígbte 
wepden, 

be kudden wepden gaen. Het Lant ban Gua- 
dacanal is bp onfentüt in grooter achtinge 
geweeſt / bermitg een goede filber-mijn/ die 
aldaer gebonden is. 

Det Nieuwe Kaftilien heeft meerder black 
velt / als het oude/ light oock fuptlijcker enz 
de is heeter: dit heeft meerder graen-bruchz 
ten; ‘tandere meerder Beeſten: dit is bez 
vochtight van den Tagos, ende andere Grz 
vieren die daer in bloepen; dat Lan de Duc- 
ro, die / om de menighte der Wateren die 
daer in Dloepen/ fo Vergroot’ datfe de groot: 
fte ibiere ban Spangien Wardt; doch ie dez 
fe om zijn vreemden (oop ende vervgerlijcke 
ſteylten ende klippen/ niet fo beguaem tot de 
ſchipvaert ende Loortteelinge der vruchten/ 
als de Ebro, Gualdafquibir ende Tagos. 
Dicht bp Madrid is aefonte Locht / ende 
t gemack van Boſſen bequaem totter jacht. 
Rontſom valladolid is het Lant bruchtbaer 
in granen / wijnen / vleeſch / frupten/ende an⸗ 
dere dingen. 

Galicien is een ſcherp ende dꝛoogh Lant; 
Wepuigh waters hebbende: ontrent Orens 
zijn goede Wijnen/ daer ie genoegh te jagen/ 
ende tamelijcken bis. 
Aſturien ig van de felbe geftaltenifie ghe⸗ 

lijck Galicien, doch dorder ende minder be⸗ 
Woont. 
An Bifcayen waſt weynigh Wijns / ende te 

S. Adriano plantmen in plaetfe ban wijn⸗ 
gaerden / Appelboonmen / ban welckers 
vruchten de inwoonderen dranck maken/die 
ſwaer am verbouwen is ; doch fmakelijck 
genoegh boorden genen die Dien gewent is. 
Deeft veel Boffen/ met Weler hout veel 
Schepen aldaer getinnnert Worden. In de 
Bifcapfehe Zee is beel bis: bp Bilbao wort 

Van den Staet des 
goet broot ghebacken/ ende vintmen daer 
ſmakelick vleefch. Toloferze heeft een clepe 
ne Ribiere / daer beel Salm eñde Voorn in 
is, Dit Laut grenſt aen Alave, ’t welck veel 
havers boortbzengt/ende ig redelijcken ver⸗ 
makelijck, 

Portugaelnu/ heefteen goede Lotht/ en: 
de — vande Wateren / die daer ronſom⸗ 
me Vele Zee-armen maken / ſeer berverft: 
zjn gelegenthept is meeftendeel berghach⸗ 
tigh ende infonderhept in Algarben ‚de aertz⸗ 
beuchten Waffen aldaer bolcomelijcker/ alg 
in eenigh ghedeelte ban Europa. Heeft over⸗ 
bloet van wijn/ honigh ende olpe/ doch heeft 
ebzerk Van koren / welche daer Ban andez 
e Landen ghebrocht moet Wozden: Dan 

gout/ filver ende alupn-mijnen is het niet 
ontbloot/als mede niet van witten Marbel⸗ 
ftren. Daer 15 ſouts genoegh/om hem ſelven 
ende zijne gebueren te voorſien: doch dat gez 
deelte des Bijcr / het welcke light tuffchen 
de Tagos ende de Guadiane, is Wweprigh bez 
woont / onveuchtbaer ende berghachtigh. 

Seden der oude Spangiacrden. 

Firmicus ſeght dat bit bolck gantſch ver⸗ 
Waent ende vermetel Was. Vopifcus ſchrüft / 
dat bet fchalck/ fris ban lichaem / fonder 
ruft/ ende begeerigh na nieuwe dingen ig: 
Ende luftinusfeght/ dat haer vermift meer 
der beeften/ alg der menfchen gelück is. De 
Opangtaerden gebrupekten eertijdts/ ghe⸗ 
lick Diodorus wil/ torte ſwarte rochen. 
Ptolomeus ende Diodorus feggen dat fp feer 
net waren:doch een ban haer beſchimpt hun 
hier inne / dat fp fo vuyl Wwaren/datfe’t gant: 
fche lichaem Wieffen/ ende de tarden Wez 
ben met oude piffe. Vorder ſeght Strabo, dat 
de Drouwen in den Lant-bouw wel geoeffent 
Waren; ende dat de beflapen brouwen hare 
manen dienden/ oock te bedde lepden/ ghe⸗ 
lijck fp hare kinderen deden ; Bock ſchrüft 
Diodorus, dat fp Veel bleefch aten/ haren 
dranck ban hontgh maeckten / drinckende 
Wijn die fp elders gecocht hadden/ ende niet 
bp hun gewonnen was, Florus wil bewifen/ 
dat fp haren dranck ban Rogghe maeckten: 
ende A theneus ftelt de Spangiaerden onder 
de volckeren die haer Droncken maetkten, 
Doch luftinus Wederom feght / dat fp feer 
ſparigh ende fober waren; fulcy dat/ al wart 
fchoon dat fp feer rjck waren) (ghelijck bp 
Atheneo ghetuyght wozt) evenwel water 
Droncken/ ende Zee-tongen aten. Dit bebe: 
fight Trogus, fegaende / dat op Hare feefts 
dagen gants geen uptmuntenthept en was. 
Plinius fchrüft/Dat fp bp zijnen tijde boor het 
tweede gerechte Epckelen gebrupckten: gez 
lijck Strabo oock getupght/ dat fn ban ghe⸗ 
malen Cpchelen bzoot biecken. Plinius ſeght 
Wijders/ dat fp tér aerden ligghende / hun 
mael deden. Zpleerden van den Bomepnen 
in de tweede Puniſe oorlogh / hun felben met 
Warm water te Waffen. Tuftinus ende Vale- 
rius Maximus feggen/ dat harelichamen gez 
ſtelt waren/ om honger/ toude ende arkept 

te berdzagen/ende moedigh tot ber doot toe, 
Servius feaht/ dat fp gantfch tot dieberp en? 
de roaven geneyght waren. Beminden / (gez 
lick Trogus fchzijft) meer den oozloah dan 
de lebiahept. Fn den oorlogh achteden fp 
bun felben boven andere/ niet de Fupterpe/ 
maer het boet-bolck/ om dieg Wille dat die 
Ben arbept meer verdraghen conden: Wanz 
heer fp/ / te Paerde vechtende / verwonnen 

hadden / 
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adden / gelĳĳck Diodorus getupght/ ſtegen 
p vanden Paerdeaf/ met twee rappieren / 
ende holpen het boet volck: Dare Rappieren / 
nederig Titum Lyvium ende Polybum, waren 
cort ende beguaem om te houwen; hebbende 
nochtans boo? een maniere te fielen ende 
niet te houwen. Atheneus ſeght / dat fp 
fchichten ghebzupchten: ende Diodorus, 
Dat fp metale ftoym-hoedendzoeghen/ ende 
aen de fchenen hapzen laerfen droegen. Stra- 
bo ſeght / bat fp gewoon waren light gewa: 
pent te gaen/ ende fchilden te dzagheu Lan 
—— metael. Polybus ſchꝛüft / dat 

ten ſtrijde gingen / bedeckt met een lijnen 
leet / dat met purpur gheboort Wag/ ende 

droegen Witte wapen⸗cocken. De moederen 
bertelden hare jonghe kinderen de daden 
haerder voorouderenende vaderen, ghelijck 
Saluftius aenitepckent / op dat fp ten krijghe 
arten de ſelve navolghen fouden: fp ſteſden 
o bele clepiie colomm̃en contfom de qraven 

der Dooden/ als de afgheſtorvene Lpanden 
hadden verflagben/ na Ariftotelis ſchrijven. 
Cefar feght/ dat fp geecne de Rivieren over: 
fwammen: ende Iuftinus, dat fp hare Paer⸗ 
den ende Wapenen meer achteden als haer 
epgeunbloet. Diodorus feght/ dat fp Wzeet 
over hare panden waren/ ende den vreem⸗ 
delingen vriendelijck. Servius ende Saluftius 
getupgen bepde/ datter Vele onder haer wa⸗ 
ren/ die hare Koninghen niet overleven en 
Wilden. Beminden hare vryheyt fo dapper/ 
Dat in den Cantabsifen oorlogh de moeder 
ren hare kinderen dooden / ten epnde die uiet 
onder de macht Van hare vpanden en quas 
Wen; ende gelijck Strabo aentepchent/ een 
kint/ doo? zijns Vaders bevel / doorftack 
zijne vrienden die gevangen waren/ hebben: 
de een fweert ergens hier toe ghecreghen / ja 
ſeght oock dat een Lrouw de andere/ Die 
met haer gebonden ende ghevangen Waren/ 
het hooft affloegh;, dat oock ſommige op 
een krups gelept znde / om gevicht te Wor: 
den / begonnen te fingen. Hare couragie is bp 
luftino gepzefendooz eenen ſſave / Die ín den 
Puniſen oorlogh wrake over de doodt zijns 
Meeſters alken hadde / in het midden 
den pijnen lupdtg-keels gelachen heeft / foo 
dat hp doo? zijne kloeck-moedighepdt zijner 
bpanden overwonnen heeft. *Tgene hare 
getrouwbhepdt aenWwijft/ íe ’tgene in Sweto- 
nio geleſen wordt / dat zijne Guarde Span 
giaerden Waren/die hem met bloote rappie: 
reu navalghden. Strabo ſchrift wijders / dat⸗ 
men den Spangiaerden benrin/ dat ſonder 
pijne ſterven dede / voorſtelde / ten eynde fa 

un pet over guam / fp middel hadden / om 
un ſelven dadelijck het leben te benemen. 

Zede der hudenf-dacghfe Spangiaerde. 
De Dpangiaerden zijn heet ende droogh 

ban natueren/ bruvn ban coleur/ ’t welck 
Doet bat de brouwen in Spangien beel wit 
ende root gebzupchen:Zijn hardt Lan leden/ 
ende niet flap. Overtreffen alle andere volc⸗ 
keren in ſuperſtitie / ende zijn aldeen ſpoor 
boo? andere volcken in ceremonien / plupm: 
firĳckerpen/ ende malcanderen hooghe ende 
groote ciftelen te geven: connen Wonderlijc: 
ken wel fwijgen ende Vepnfen. Bewaren haz 
re gravitept/ bergiftight met een groote en- 
de —— t welck hun bp alle 
volckeren batig maeckt. De Wrouwen 
drincken felden Wijn; laten haer wepnigh 
fien ; de Jofferen en gaen nimmermeer upt 
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hare Bupfen/ dan verſelt met een grooten 
hoop kuechten die voorgaen / ende maegh⸗ 
den / die navolghen. Fn hare hupfen zin de 
Spangiaerdeñ fobec/ ende met Wepnigh te 
beden: doch in ander mans hupfen zijn het 
bzaten ende lecker daer bp/ gaerne goede ries 
re makende: zijn den vzeemdeling niet ſeer 
vriendelijck. Bupten Dpangien achten (p 
malcanderen groot / eeren d'een den anderen 
dapper/ ende verheffen malcanderen fo/ dat 
fp dickmaelg alle Dons moeten zijn in andes 
re landen, Hebben de Juſticie in grootach⸗ 
ting/ die niemauden wepgerende… De neers 
ftighepdt der Magiſtraten maeckt datter 
Wepnigh dieverpe ghepleeght wort ; oock 
binnens landts wepigh moozderpen, Nie⸗ 
mant blijft bp henlupden ongheſtraft / fo hp 
teghen de Wetten verbeurt heeft/ oft pce 
tanden anders verſtoort / hoedanigh die 
oock fp. Twee oft drie Dpangtaerden bp 
malcanderen zijnde /boopnamelijck te belde, 
van wat qualitept Die oock zijn / fullen altijt 
ban de Bepubljcke Difcoureren/ eude Van 
ernſtighe faken/ foecken alle middelen om 
hare bpanden te krencken/ bedencken hepz 
melijcke aenflagben/ ende ftellen die Hare 
hoofden voor / wanneer fp Die vaneenigher 
Waerde te zijn / bevinden. Wanneer ſy ergens 
gelegert zijn/ berdragen boven alle voſcke⸗ 
renden hongher / dorft/ Waken/ ende alders 
handen arbept, Gebben meer konſt / als fit⸗ 
rie / wanneer fp aen den lagh comen. Bare 
difpofitie ende lichte Wapenendoen/ dat fp 
Den panden licht najagen ronnen/ ende eben 
fo gemackelijck ontbluchten/ alft noodt is. 
Al zijn fp ſchoon fubtijl Lan geeft/ fo zijn fp 
nochtans in pets te leeré niet feer geluckigh/ 
ende fo heeft fp eenige henniffe der Lzpe con: 
ftenhebben/ achten ſy hun felven dadelijck 
— meeſteren te zijn. Beminnen de looſ⸗ 
heyt ende Sophiſtiſche bedriegingen boven 
alle dingen. Inde WPuiverfitepten ſpreken fp 
lieber Spaenſch als Latijn. Men fict wep? 
nigh hare wercken/ die oder haer gebergh⸗ 
ten comen, Zijn melancolijcker alg andere 
natien/ derhalven traegh in hunre aenflagé. 
Lieven de cuft/ ende bouwen bele op ſchn: 
Waerommefpal haer gelt te koſt legghen/ 
om in cleederen boven andere lupden treffez 
lich te fchijven. Bercemen hun Lan alleg; 
fien nap haer voordeel / ende ſoecken het 
allenthalven. Bedechen hare ſlapheyt dooz 
grooten vlijt / zijn betere Krijghe-lupdente 
voet / alg te paerde/ hoewel fp uptgenomen 
fchoone Paerden hebben; ende behelpen 
hun beter met het Goer/ als met ander ghe⸗ 
Weer. Sijnfeer Kerckg-gefindt: de amour 
veufbhept gantfch fubjecht/ oock in haer ou⸗ 
de daghen; beminnen hare Veijfterg met 
grooter hitte/ de paſſien der liefde ſeer One 
derworpen zijnde, paren oock gheen gelt/ 
noch aen de brienden / noch aen de Peüſter. 
Om nu tot de particularitepten te co⸗ 

men / bp Vich in Catalonien zijn de luydẽ bot/ 
ende gants miet ghemaniert/ maer Wilt ende 
onweterde: doch in Arragon zijn de inWoon: 
deren Van Saragoſſen feer manterlijck ende 
aerdigh / hen tot alle feden/ die Aidderlijck 
zijn / begebende. De inwoonderen ban Valen- 
cen en zijn van andere volcken niet bele gez 
acht/ vermits dat fp/ bpna Lan de welluſten 
ingeflockt zijnde (daer het lant ende be Stadt 
van overbloept) niet feer beguaem en zijn / 
noch hun oock niet begeven rot de wapenen. 
Daer enig geen Stadt in Eutopa, daer de 
Boeren meerder gheacht zijn / ende daer de 
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welluſt in plaetfe van eerbaerheyt meerder 
gbeabanceert wort. Fn het lant ban Anda- 
ufien zijn be inwoonderen burgerlijck ende 
manierigh/ cloeck ban geeft ende aerdigh / 
ende meeftendeel (eer Vooefichtighende bez 
fchepden. Die Bifcapers zijn goede Zeelup: 
den/ ende Worden geene cloeche Soldaten 
ende ervarene Bootflupden. 

Rijckdommen van 
Spangien. 

Fn Spangienzijn wepnigh Gibieren/ enz 
de bet regheñt hier felden/ fulcr dat haren 
overbloet niet generael ofte alghemepn is: 
oock foude de neering daer min alg elders 
geoeffent Wozden/ fo de aencomft upt de In⸗ 
Dien fulcr niet en vermeerderde. Want nar 
Dien dat de neering gebouwt is op 't gemack 
ban de —— der Koopmanſchap⸗ 
pen/ ende Dat ſultk ghemack meeſt hangt 
aen blacke Landen ende fchisrjche Äiviez 
ten; foude Spangien, 't Welck Lol berahen 
i8/ ende wepnigh Rivieren heeft/ dien vol⸗ 
ghens wepnigh traffick hebben. Wel ie 
Waer / dat het gheen goede Laenen ghe⸗ 
breck en heeft / alwaer grooten handel ghez 
dreven Woet. Zijn rijckdommé zijn Wijnen/ 
Olpe/ Was / Honigh / Supcker/ Daf: 
fraen / ende alderhande Frupt/ voorueme⸗ 
ck Olpven / Citroenen / Orangien / Bigen / 
ende dierghelücke dinghen. Den Dif-bang 
ban Conynen ig aldaer fo groot / Dat die den 
Bertoghe ban Medina Sidonia jaerlijtx So, 
dupfent Ducaten opbrengt / ende Dien Lan 
Arcos 20, dupfent. Te Murcien Wozden feer 
fijne zijden bewrocht / waer af een groot 
gelt comt. nde Stadt ban Cartagene Wort 
grooten handel ghedzeven in wolle, die ver⸗ 
boert Worden na Genua, Milanen, Floren- 
cien, ende elderg/ oock wel in Vrauckrijck / 
alwaer teghenwoordigh veel Spaenfche 
wolle / om bilten te maken gebeſight wort. 
Over eenige jaren/ baen de zijde-Wormen in 
bet lant van Murcia geſtorben Waren/ heb⸗ 
ben fp de felbe wederom Lan die Lan Grena- 
den ghehaelt; alwaer/ behalven de menigh⸗ 
te Ganzijde/ oock bele Lakenen ghevonden 
Worden. Malaque is overvloedigh ín alder⸗ 
lep mont· coſt / fadat de Legereũ aldaer has 
ren nootdzuft innemen. De Haven ban 
Sevilien doet Spangien groot pProfiit/ obers 
midtg dat fp ban daer hare Wijnen/ Dlp/ 
ende andere Vruchten door gantfch Ameri- 
ca henen fendt/ alg mede na't oorden, bp: 
fonder fo bele Wüns / datter ghemeenlijck 
ghefeght wordt / bp aldien daer daghelijcr 
geen Lier dupfent ſtucken Wijns ien tomen / 
Dat dien / die de Pacht gehupst heeft/ noot: 
wendigh banckeroet fpelenmoet. Vorders 
Wozt noch alhier ontlaft alle ’t goudt ende 
filber / bat upt Nova Hifpania, ende Peru 
tomt/ be paerlen van Gubane, ende Terra- 
recqui, de Eſmerauden Lan S- Martha, de 
Concenillie vã Mexico, be fupcher ende bel- 
len upt het @plant Spanjola, met noch meer 
Andere rijckdommen upt de nieuwe Werelt ; 
ende ban daer verdeylt men die doa? geheel 
Europe: fuler dat defe Stadt alleen/ ban de 
aencomft enbe wegh-fenden fo veler fchat- 
ten/ waer af fp ghelijck het Packhups is / 
Ben Koning foo Veel als een goet Koning: 
rijck waerdigh is. Bet quick-filver ban Al- 
moden ig den Spangjaerden mede 

van den Staet des 
Waerdigh: maken een groot gelt ban hare 
Zenette-paerden/ Waer Lan Die Gan Mar- 
chene De befte zijn. Defe Paerden zijn bol, De hoed a⸗ 
comelijck fchoon/ ende Wel ghefopneert ; nigbepd bee 
zijn uptermaten nel int loopen/ (tout ten 
dorloghe; couragieug ; oock geguetft züus 
de / lullen haven meefter lichtelijck op ver⸗ 
feecherde plaets bzenghen/ Waeromme die 
oock coftelijckft van alle aerden ghehou⸗ 
den Worden: ende indiende natuere haer met 
ghelijcke flecckte/ als hare fuelhepdt is / bez 
gaefthadde/ fp fouden alle de Lolmaeckte 
hepden hebben/ diemen in een Paert wens 
fchen foude; maer fp zjn moedigher dan 
ſtertck / hier imne het natureelder Spange 
jaerden gantfch ghelückformigh / die meer 
de fchijn alg de daet in hunlieden foecken te 
hebben. Den grootften rijckdom ban Gali- 
cien comt Bau den Wijn Lan Orens, ende ban 
de bifferpe der inwoonderen. Bifcapen fent 
zijn lakenen nade Noortſche Landen / ende 
de rappieren/ die te Bilbao ghemaeckt Woze 
den / gelijck oock die Lan Guipufcoa, gele 
den veel / alg mede die van Tolofette, 

Portugael bervoert de zijden/ die ghes 
maeckt worden rontſom Bragancen, die bp⸗ 
na de befte zijn: vervoert mede beel fout/ ens 
be Tonijnen die aldaer gevift worden , doch 
de meefte Tonijnen comen upt het Konings 
rick ban Algarben . Liffebon íg be aene 
comſt ban allerlep Moopmanfchappen/ 
oock de plaetg/ alwaer den handel ghedre⸗ 
ben wort Lan alle de Ooft-Indien, Echio- 
pien, Brafilien, ban Madera ende andere 
Eplanden/ oock ban't geheele. Noorder⸗ 
quartier. Aldaer Worden de Vlooten ende 
Zee-Armaden toegbheruft; waer oock het 
gantfche Koningrück fich Lan alles comt 
Verfien. Maer ten epnde dat wp den hans 
del / die op de Bavenen ban Spangien ghez 
dreven woet/ te beter fien — laet ong 
de felbe optellen / ende princtpael van Lif- 
bona, onderfchepdende aldug alle dinghen 
een weynigh pacticulierder. 
Wan Candien worden Malevoſepen ghe⸗ optellinge 

brocht / die daer naer de Ooft-Indien Gers der Spaenfe 
Voert Worden / de welcke door langhepdt 
van túdt/ die ſy op wegh zijn / feet goet 
Worden/ ende Worden aldaer go. ja Too. 
kroonen de pjpe bertocht. Van Barba⸗ 
rpen daor den wegh van Ceute ende Fa- 
vier, comt heel leers / coftelijcke geſteen⸗ 
ten/ Tapiſſerpen ende andere dinghen; 
maer niet foo veel alſt pleegbt. Dan Engc- 
lant comen veel Schepen met alleclep was 
ren/ voornemelück metlakenen. Wt Ne- 
derlant wozt aldaer beel Linwaet/ Leggaz 
tupzen/ Smallen/ ende andere Diergelijcke 
dinghen ghebrotht/ oock mede Heel clepne 
Koopmanfchap / om naer Indien te fepna 
dein. Wt Vranckrijck tomt beel coren als 
daer: upt Bifcayen veel. wapenen ; upt de 
Weft-Indien veel leev/ groot ende goet: gez 
lchmen oock ban het Eplant. Spanjola 
brengen fiet bele Kruyden / Dupcker/ ende 
een wepnigh Gout ende Dilber/- met noch 
andere dingen / die indie Landen gebonden 
Worden, Dan Brefilien komt veel Super 
kers / welckerg menighte ban Haer tot 
Haer aenwaft; oock Beel graeuwen Am 
ber/ ende Geel katoen/ die oock dageltjer 
bermeeren. Dan Madere komt jaerlijcx Goo, 
maten Supcherg/ zijnde de befte ban alle, 
Worden bier ducaten-ende meer elckemaet 
vertocht: Noch beengtmen upt dit Sylandt 
Draken-bloet/ ende eenighe aubsogbaugpen 
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Alle defe Koopmanfchappen comen te Wacx benen 

Liffebon van alle tanten Der werelt/ende meeft alie 
Wozden door geheel Europa vervoert / met —— 
een merckelijck profijt der Poztugefen: en „be eere 
de foudedeg Koñings veel grooter geweeſt wozoen. 

Konings van Spangien. 
van kleynder waerde. Van't Eplant S.Tho- | 
mas comen jaerlijcp meer alg twee dupfent 
maten Supckerg / ende twee hondert flaz 

leden/ Dammen de Katoenen Daer in gevoert 
ven / ofte Negros: het is wepnigh meter 

heeft/ op welck eerie Jaer binnen Liffe- 
bon 6o, Dupfent ponden aenquam/ ende ber: 
meerdert fich Vanjaer op jaer, Dan Para- 
ne komt beel Rijs / Noten / Meer⸗ katten / 
ende blaeuwe Papegaepen. Dan Ifle de 
Prince komt Supcher/ Rijs / ende ſwarte 
laven. Dan het Eplandt ban Cabo-verde . 
tomt een tamelijcke menighte Supcker/ 
Hatoenen/ Heer/ Gepten-velleu/ Bijg/ 
Was/Olp/ende boven alle Veel ſwarte (la: 
ben, Wan de Eplanden Azores komt veel 
Weedt / die door Engelandt ende Sicilien ber: 
deplt worden / beel Bog ende Haver / t welc 
meeft na het Eplandt Madere gaet/ ende anz 
dere plaetfen ban Africa, betalende den Ko⸗ 
ning thien ten hondert: daer Wot oock A⸗ 
luyñ van fteen-Klippen gemaeckt / bie Hoor 
de befte gehouden Wort. Dan de Rijven upt 
Guineen komt alleenlijcken Gout/ ende kan 
jaerljtx niet boven de Waerde Lan 200,dup: 
ſent kroonen opbzenghen ; behalven ’t geve 
Dat de particuliere lupdeun hepmelijcken fte: 
Ten ende weghdragen. Dan ne Ooft-Indicn 
komt Jaerſcx zoo, Dupfent guintalen Pez 
per/twelc den Koning geheel alleen pleeght 
te behooren / met de andere Hen die 
be felbe te Malacca tegeu Drie ducaten Loor 
het quintal betaelde/ eltk quintal roo, 
ponden bedraghende; ende aen de andere 
Eplanden daer ontrent/ teghen bijf ducaten: 
ende te Lifbona in het Ooft-Fudis-hups 
bercooptmen be felve meeſt tyjdts teghen 
40. dutaten het quintal. Dan Gijmber / kar 
neel/ Maſtit / Oiroffelen/ Noten / Muſtaet / 
Komt ín veder fapfoen Lan Schepen voor de 
Waerde ban 200, Bupfent kroonen: Dan Boz 
rax / Sandel-hout/ Ebben-hout/ende dier⸗ 
ghelicke dinghen voor 40. dupfent dutaten. 
Peel particuliere boeren de Katoen-balen 
op Veelderlep ſoorten Loor De Weerde Van 
6oooo,Duraten/ op 't welcke gewonnen Wozt 
tot tachtentigh ten hondert toe. Dan wegen 
den Amber ende Muſcus iffer ghewooñ te 
Eomen voop zo.dupfent Ducaten. Dari Paer⸗ 
len ende coftelijcke ghefteenten/ als Hobije 
nenende Diamanten/ komter een goet Heel/ 
doch Weetmen níet hoe veel / om Dat by⸗ 
fondere lupdeu die hepmelijcken beel wegh⸗ 
draghen om daer gheen import den Long | 

| 

bebben/ foo hp de fpecerpen in zjn ghe⸗ 
biedt hadde, cude miet van sjnepghen Of: 
ficters bedroghen Ware gheweeft: Boch 
mach met Waerhept gefept worden / dat dert 
Komng tfedert eenige jaren herwaerts verz 
aumt 15 / hoewel defe Dinghen hem groot 
profijt opbzenghen: ende heeft nu niet meer 
alsde Impoſten op de ſelve behouden, bez 
bindende dDatfe hem boven de koften der 
Koopmanfchappen/ boven de even hondert 
Dupfent ducaten opbzochten. Daer zijn tez 
genwoordigh Viceroyen in Indien gez 
fielt/ eene te Malacca, D'andere te Ormus, 
ende de Derde te Mozambique, op dat de fel: 
be achting hebben fouden/ dat de fpeces 
ryen niet door de Bodde Zee in Alexandrien 
verboert en fouden worden / gelijck fp wel 
ghedaen hebben / ende Dat door De ſchelme⸗ 
De der Officieren/Dië hun hadden laten out: 
oopen. 
De Koopmanſchappen / die gewoonlijck 

na Indien van LifTebon ghebzocht wozden/ 
zijn Candiſche ende Spaenſche Wijnen/ zij⸗ 
de ende Wolle Lakenen / met noch veel klep: 
ne waren. Na China Worden eenighe geele 
kopere groote Bingen gebzocht/ die in Pés 
berlandt booz Lijf ſtupbers gekoft/ ende ale 
Daer bp den fwarten teghen Het derdens 
deel Han eenen ducaet berroft Worden. 
Pa Brefilien Worden ghevoert Wynen/ 
Wolle-lakenen/ cleederen ban alderley ſoor⸗ 
ten/ om dat in Dat Kant geen Ambathts⸗ 
volck en woont / niet Voor de Wilde, Want 
die gaen naeckt ;, iaer Voor de Portuges 
fen ende Kooplupden die aldaer over al 
Wwoonen. 
Fn Engelandt woꝛden ghevoert Wijtren/ 

@lp/ Suprker/ ende alderlep fpecerpen/ gez 
lijck oock ín Nederlant / behalven een groo⸗ 
te menighte ban ſout / dat in de Mynen 
ban Portugael gemaeckt wort / met welck 
—— meer als zoo. Hultſten nã vreemde 
antſchappen ghebrocht worden / eltlt ban 
400. tomen groot. 
De Schepen upt Italien laden te Liffe- 

bon fpererpen/ ende veel Supchers/ in de 
Stadt Lagos ende ín Algarbe beel Tonijnen/ 
Waer bat oock veel Door geheel Spangien 
vervoert Worden, 

ban te betalen/ welcke bijften hHondertbe: | 
draeght. Wan China, Malacca, Malvie, Ben- | 
gala, Pegu, Kambaye, ende andere Daer onz 
trent ligghende plaetfen/ comen Witte zij: 

Wat nu het incomen DES Konings van Inkomſt 
Spangien belangt/ dat ís ghewie / Dat des kor 
bp meer alg bier millfoenen Gouts upt ninge ban 

| Italien ende Sicilien trecht : meer alc Spangieù. 

den/ ende ſchoone Porcelainen / oock meer | 
andere fraepe dingen/ diete Liſſebon ghe⸗ 
noemt worden Brincos, in grooter memgh⸗ 
te. Dan China comen noch clepne Paerlen / 
met feer ſtonſtigh clepn werck / die te Lif- 
bona tot hondert Crufaden het ſtuck ver⸗ 
kocht worden / Wowden ban de Portugeſen 
op hare cleederen ghedzagen. Men brengt 
dock upt China eenighe Gofbaren/Tafelen/ 
Stoelen ende Bancken ban feecher (wart 
Hout gemaeckt/ blinchende ghelijck Ebben⸗ 
hout / bewrocht ende berciert met Gont/ en: 
de noch andere fraepighepden. Wt Perflen 
Worden beel gulde Tapüten / Zijde/ ende 
fijne wollen gebzocht. De Schepen / die upt 
Indien comen/brengheneentighe witte fchel: 
Hi bie opde Zee-kant ghevonden / ende te 

ſſebon vercocht Worden, 

twee millidenen ban Portugach; ontrent 
Drie Millioenen Goudts Lan de nieus 
Wwe Landen; Majorca ende Minorca so, 
Dupfent croonen: upt Spangien ontrent 
ven millioen ende 400. dDupfent ſtroonen. 
Doth enig defen tol niet te achten bp't ges 
ne hp ertvaordinaerlijcken ontfangt/ ghe⸗ 
lick alg de Crufada, 't welck hemeen Ko⸗ 
ningrijcr fchat waerdigh ie ; de ſchattingen 
der Kercken/ met welcke incomften hp ghe⸗ 
Woonlijck 100. Galepen houden can; ende 
het verval der Officten / die in Ftalienene 
de Spangien meer als pemant dencken fous 
de / opbrenahen tonnen; behalven zoch de 
vrywillige ſchattingen des bolcr/ fo ozbinas 
rig alg ectraordinaris. Want het Koning: 
rijck ban Napels geeft om het berde jaer one 
trent een milltoenende 200. bupfent kroonen; 
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gelijck aac Die ban Sicilien, Sardinien, ’t Her⸗ 
toghbom ban Milanen , Kaftilien, ende zijn 
andere Bijcken in de nieuwe Werelt, de welc- 
Ee alle in tijde ban noot/ groote gefchencken 
Doen. Behalven dit alles noch/ fo ziju de con- 
teibutten groot ende merckelijck. Waut Ka- 
ftilien heeft noch onlangs deu Koning inge: 
willigbt een contributie te gheven ban bier 
millioenen goudts/ te betalen iu bier jaren 
tĳĳdts, ck berfwijghe noch het groot 

betal van Commanderpen der @zdzen 
an Manregge,Calatrave, Alcantare, ende S. 

Tacob inGalicien, met het welcke (al hadde 
bp ſchoon anders niet) hp noch tau als een 
groot meefter alle bergelden ende berrijcken 
alle zĳne Dienaren/ Officieren/ ende diet 
hem dan vorder belieft/ gelijck de Koningen 
ban Polen ende Engelandt Doen. Maer dit 
voorfchzeven alles berguift hp in het onders 
houdt banzijn Hof / aen de penfioenen der 
Piceropen/ gagien der Jzefidenten ende 
Baetf-heeren;, aen de ampten der Stede: 
houderen/ Gouverneuren/ kapitepnen/en: 
de Gefanten; in penftoenen der Kardinalen, 
gefchenchen/ Eryghf-bolck/ fo te water / als 
te boet ende te paerde/ om zijne Forten ende 
Frontierente bewaren: alg oock in het onz 
derhoudt der Biſſchoppen / ende Prieſters / 
die hy na Indien fendt/ ende op de Schepen 
Daer na toe Varende ende wederkomende; fo 
Dat ſomwüijlen alle zijnen incomſt hem niet 
ghenoegh en is: ’tWelcke te fien ig op de 
MWartkt van Genua, daermen den Koning 
ban Spangien fomwilen alg debiteur der 
Kooplupden verclaert te zijn / waer af bebe: 
neboifen rekeninge houden / om mogelijcken 
nimmermeer betaeltte Wopden: ſtaet mede 
noch opde boecken der Kooplupden in bele 
Steden ban Europa. Alle zijnen toeblucht is 
nergens anders op/dan op de Indiſche Vlo⸗ 
ten/ De welcke fo Baert niet aenghecsmen en 
ia / of Wort bande ſchuldenaers gelicht: en- 
de fo het ghebeurt/ dat De ſelve door eenigh 
onweer vergaet / of Gan de vpanden gegre⸗ 
pen wozt/ ghelijck de Hollanders daer ſom⸗ 
Wijlen een Goet deel af ghehadt hebben / fo 
somt het op een bang kicken upt. Bet gene 
de kofferen des Konings ban Spangien 
meeft uptabheput heeft/ is geweeſt den ooz- 
toa ín de Nederlanden, alwaer hp een onz 
gheloovelijcken fchat verquiſt heeft / met 
Wepnigh boordeelg : ende fo Bp fich nu een 
wernigh berfchict/ ende zijne kofferen vult / 
dat is alleenlijck om ten Treves / die hp met 
Benlupden ghemaeckt heeft. Evenwel / de 
oncoſten / die hp op fo beel andere plaetfen 
doen moet / fullen maecken dat hp nimmer⸗ 
meer beel overigh hebben fal/ maer beeleer 
altijdt ten achteren zijn. 

Vanden Staet des e 
fchen Gouverneur / hem Herre Lan zijuen 
koning fiende/ de herten ver FuWwoouderen 
Winnen/ ende ua de heerſinghe ſtaen / fich te⸗ 
genzĳuen Priuce revaltereude/fonder vreeſe 
te hebben ban zijn ſtoutheydt ende Wederz 
fpanugbept geftraft te counen Worden. Au⸗ 
dere brengheñ hier teghens / dateen Spau⸗ 
jaert tegen zijnen Komnng deſe revolte niet en 
faude derven onderwinden / overnuts dat hp 
geheel verſeeckert moſt weſen / dat indien hp 
hem vande ghehoorfaembept zins Princen 
getrocken hadde/ de inWoonderédes lauts/ 
(Die niets meer alsde Dpangiaerdenen ha⸗ 
ten) hem Haeft ontdoen (ouden / Wanneer 
een ontfet upt Spangien meer en quame. 

Zulcx dat defe rebellp noch niet gefthieden 
en can / tot datde Spangjaerden hun daer 
inne meer vermeerdert hebben, De revolte 
der ingeboornen hebbeufp oock wepuigh te 
vreeſeñ / overmits dat den Spangiaert hem 
Wel fo dapper in den toom houdt/eude op al: 
le handelingen defer Wilde menfchen wel fa 
deunlet/ Dat alle verraet genoeghſaem verz 
hindert is. Wat nude ber-gelegenthepten: 
de deplingeder Landen acngaet/ defemepe 
uingbe ig Wat onfeker; Vermits de groote 
heerlückheyden beel bequamer zijn/ om hun 
te ouderhoudenteghen alle upterlijcke aoz- 
faken hares verderfs; als de Klepne tot de 
innerljcke. u fietmen in defe Wonarchve 
de Arogthept ende middelbaerhept tfamen 
ghevoeght. Voorder heeft defe Monarchy 
alles wat de grootheydt ende middelbaer⸗ 
heyt medebrengt / namelijt / een groote macht 
tegen de bpanden ban bupten/ende eer groo⸗ 
te verſeeckering der domeſtücke verdorvent⸗ 
heyden. Hier bp can ghesoeght worden / dat 
alle de Heden ban deſe Moñarchie door de 
Zee-fterchten te famen comnen ghevoeght 
Worden: gelijck fulcr dan genoegbhfaem gez 
bleken heeft tot berfchepden malen tegen 
den Turck; in welche Scheeps ſtachtingen 
fo bele ende groote Schepen toegeruft zĳn 
geweeft; het hout totde Schepen/ nochte 
de Tinumerlupden eu zin hem niet gebreck; 
diepe Havenen / om Die te doen blotten oock 
niet ; Geel min ervaren ende cloeche Schip⸗ 
pers ende Stuprluyden om de felle te regie⸗ 
ten; de Bifcapers zijn goede Maetrooſen 
ende niet min goede Doldaten ter Zee; alfa 
gewilltgh ende couragteus tegen den vpant / 
alsteghende brieffeude baren deg woeften 
Zeeg aengaende;, de Poztugefen hebben ha⸗ 
re daden ter Zee over menighe jaren laten 
upt klincken. Zulcr dat/ indien be be Zees 
fterckten ban Hollandt ende Zeelant hadde 
(daer hp noch eenige actie op te pretenderen 
fchijnt) hpmochte ghewis voor deu mach⸗ 
tighſten ende cloeckften Potentaet Lan de 
gantfche werelt gehouden wordẽ.Zijne uyt⸗ Beſiet E- 
ruftinghe ter Zee baneen foo machtighen manuel ban 
Bcheepfolote/ bewijft genoeghfaemde Are Meteren op 

VIT. 

Stercktendes Konings 
van Spangien. 

Sommighe meenen dat defe Monarchpe 
niet lange ſtaen en can / overmits dat de lau⸗ 
den ſo verdeelt ende verſtropt zijn / ende der⸗ 
Kien ongelooveljcke coften om over alte 
enden/fo Schepen / als Soldaten; dat oock 
De gene die Gan Ver-gelegene landen gebozen 
zijn / bemerckẽ conventen laetften der Span: 
jaerden cleyn getal; moedt nemen/ ende hun 
onderlinge verbinden, ende de Spangiaers 
den verdz pven: of oock / bat eentgen Spaen⸗ 

made / die na de Nederlanden ende Engelant 5 
geſonden was / tu deu jare 7588. door Philip- 
pᷣum II, Koning van Spangien/ fierck zijn⸗ 
De z50. Seplen/ ende gemant met 9.dupfent 
Weerbaer mannen / fa Bootſgheſellen als 
Soldaten. Dit fp dan gheuoegh om zine 
ſterckten ter Zee te bemerchen. 

Laet ons vucomen tot de Sterckten te vir, 
lande, de welcke in voetvoltk ende Buptez 
tpe beftaet: Wat het boet bolck belangt / het 
beffe bat bupten. Spangien onder zúu ghe⸗ 
biedt is / zijn Walen’ nude Spaenſche Fu» 
fanterpe ig genoegh bekent voor het beſte / 
Dat hp bimen zijn Bick heeft: kai 7 de 

pan⸗ 
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Spangigerden deur middel ban haer voet⸗ ſtigheyt / om dat ſy met Beel dwalen nóch 
volck —5* haer Laut van het gebiet der 
JV oten bebzijdt; dit nautweljer volbracht 
zine /hebben Afrieker befprongen/ menens 
De Der Vele Sterckten ne: daer na hebben 
de Portugefen het Mauritanien dengérant/ | 
bedwonghen de Kufien van Guineén , ban 
Ethiopien, ende Yan Gafrarien, conguefteers 
bert be Indien, Malaccá, eude de Splanden 
Motucques. De Kaſtilianen paſſerende de 
Atlantiſthe Zee, maeckten hun meeſter ban 
be nieuwe Werelt, alwaer fo veel Romng⸗ 
rijcken ende Provincien zijn / fo veel volcke⸗ 
ren berfchepdert van ſpraeck / kleedinghen / 
ende maneren van leven. Zodat Hare dap⸗ 
perheyt beſtaet ín het beleyt ende ſcherpſin⸗ 
nigheyt / vermits datter geen volck en is / 
dat beter zijn voordeel ende ſchade inden oor⸗ 
logh mercken can: beftaet mede in de neer⸗ 

vergeten en fullen/ ende Weten hun met alles 
te behelpen: mert tach die vork hare een” 
drachtigheyt toeftheijden/ nadien men nopt 
ahenien heeft / dat dp Dpangiaerden bupten 
"8 ILanté tegen mattanderen geftreden heb 
ben; zijn voorts feer geduldigh/ enbe ver⸗ 
dragen geerne honger/ dorſt / koude) hitte / 
ongemack/ende andere Difrgett; fo datſe bp na 
bequaem — zĳn in fultken geballe ane 
dere bolckeren té beritoeden: Sphebben o⸗ 
ger Hare partpen groote birktorien behoudẽ / 
nochtans alfo/ dat hun de fortupre oock mez 
niahmelteghen ghelsopen heeft ſo in't be⸗ 
(pzingben van Alger, als ín ber genllagh ep 

ngelandrt: goeft mede ’t Weprleger Hart 0, 
Dupfent Mannen / die den Wepfer Katolus V, 
ín Provencen bracht / van de weltke niet boe 
ven De 4. ofte vijf Dupfent Mannen naer 

k5 hupd 
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hups entrocken/ ende bat noch ellendigh gee 
noegb. Nuhet Staliaenfche voetvolck / on⸗ 
Der zijn macht behoorende / is mede bequaem 
ghendegh om zijnen Prince eenen goeden 
Dienfi te doen. De Dpaenfche Zupterp 
Beeft het boozdeel in hare Paerden/ names 
lick / De Ee el Spangien, 
de GOoꝛloghſ Peerden ban Regne, De Paer⸗ 
DÉ ban Bourgongien, ende Vlaenderen. Bebe 
ben wpders Get Boozdeel Der Pſer⸗ Mnen 
ban Bifcayen, Guipufcoa, ende Moline, het 
donderend ghefchut Lan Bilbao, Toloferte, 
ende Calararud; ban De Winckelen ban Mila- 
nen, Napels, ende ’sHertogen-Bofch, ban de 
Kost kaderen van la Poüille, Sicilien, Sar- 
dinien, Artois, Kaflilien, ende Andalufien ; 
pock Pan de Wijnen upt Calabrien, S. Mar- 
tijn, Aymond, ende andere plactfen. 02 
ders/ op Pat dert Koning zijn epghen Kandt 
van Voſck niet upt-putten foude/ heeft een 
middel ghevonden om elders / ſo in Iralien, 
alg ín Duycfch-landt heel Rupterpen/ op te 
lichten / dan zjn gebreck ban gelde ig meeſt⸗ 
tüds oorſaeck Dat zine eergiecighept in bez 
fe opneminghen Ban Krijahf-bolck niet ber, 
ſadight en wordt / De welcke wel foude zijn/ 
alles te beſitten. 5 
Den Koning Han Spangien onderhoudt 

gemeenlijcken in alle zyne Rijcken een groot 
ghetal ban Gupterpe/ aenghefien datter ín 
Spangien ghehouden worden 3. dupfent 

destioninge Äupteren; inden Staet ban Milanen bier 
ban Span- 
gien, 

hondert fware/ ende rooo. lichte JBaerden; 
in bet Koningrdek ban Napels, 1700. Rup⸗ 
teren / t welck den ſterckſten bandt van gez 
Heel Italien ig; in Sicilien moetmen hem 
opbꝛenghen 1soo,gdaerden. Woogts en zijn 
niet wepnigh te achten 't gene de Leen hee⸗ 
ten aen hem verbonden zijn te dienen/ oock 
felger ín perfoone ende op haet gapen kos 
ften/ in tijde van noodt / aenghefien het ghe⸗ 

Vanden Staet des 
nagbelaten hebben. De Stadt Pampc- 
lonne ig eene Der fterchfte plaetfen ban Eu- 
ropen, ende Fontarabien ig mathtigh hem 
felven dapper te Berweren. Ì 
De Stadt Liffebon ín Portugael, ig eert 

ber ſterckſten / diemen hier te Lande bint. 
Daer zijn inde Stadt drie Wapenkamers/ 
die ghenoegh ſouden zon / oM sooo, voet⸗ 
Knecbten te wapenen ban ruſtinghen / oock 
harnaffen boor dE Auyteren. Daer zin 
noch) andere ode met 25. 
Stucken ghefchutg/ onder welcke eene feer 
lang is / die zoo, ponden ghewichts ſchiet / 
ende miet grooter konft ghemaeckt: ig den 
Moꝛen ín de Dtadt Dios. in Indien door den 
Poztugefen afgenomen „ oa? het Kloofter 
ban Bellem íg eenen Tooren / die rondg-om 
in't water lepdt/ Herfien met zo, Stuchen 
——— om in tijde Van Oorlogh dien⸗ 
igh te zijn/ Want daer ig eenen Beudel/ die 

ober tſelve gebiedt ende in koeten tijdt met 
gefchut haeſt af-gewozpen ſoude zijn; maer 
am in tijde ban brede teghen eentgh Schi 
het Booft te moghen bieden/ derhalben heeft 
men oock aen Den mondt bande Haven een 
Foetreffe gemaecht/ De Welcke ( Hoewel 
klepn)nochtang tamelgcken fterck is, 
Fn Portugacl íg bogder ontrent den Tagos 

bet Fort van S.Iuliaen, een Werck bp befen 
tijde gemacckt / met voornemen om De paſ⸗ 
fagie van de Riviere te bewaren, 

Be macht der Postugifen ig allengfkeng 
Beel bermindert/ ban weghen hare berfchep, 
den Schip-baert ende aentlagen:fulcke dat 
den Koning Toannes III, Cabo d’Aguero 
Berloor/ende berliet Safin, Ayamor,ende A r- 
zille, ende Ben Koning Scbaltianus I, willens 
de felve ín perfoone gaen tot de inneminghe 
des Gijckg ban Marocco, en konde niet meer 
ban 12000, Portugijſenſende noch met groo⸗ 
te moepte)te (amen beengen. Dit ſelve obers Waer bass 
Komt rechtevoort Bpangien mede / welcke de macht 
ban dage tat dage fo berfwackt / ende fich foo der Spans 
ban bolck ontbſoot / door züne navigatien / dat ſaerde noots 
de Steden ende plactfen bp-na alleen met r 

tal der Leen-Beerengroot ís: oock mede de 
Mannen ban name bie in Spangien zijn / 
alg 23. Bertogen/ 32, Rarquifen/49. Gra⸗ 
ben/ 2. Burgh-graben/ 7. Kerdſ⸗Biſſchop⸗ 
pen (aengbeften defe mede daer in/alg groe 
ten Heeren / gherekent Worden) ende 33. 
Bifſchoppen. Fn Het Koningrijck ban Na- 
pels zijn 14. Princen / 25, Bertoghen/ 57. 
Marqupſen / 54. Graven/ende 88. Waroes 
nen. Bebalven alles Wat noch ín andere 
Rijcken ís. 

Spangien heeft wepnigh Fottreſſen / al; 
leentyek op de Frontieren ende Zee⸗kant. 
Nen De 3de Han Languedoc is Salfes ghe⸗ 
leghen/ t weltk ghemaeckt ig/ om teghen 
Lauquatte te oppoferen/ 't welck Vrancrijck 
toebeljoozt, Dii Salſes ig een ſtercke plaetg/ 
foo van weghen zijne gheleghentheydt (bere 
mids het op een wegh lepd/ Die eng ende 
een peſtilentiale Locht heeft des Somerg/ 
ban wegen eenighe poelen ende Maraſſen 
daer Dichte bp) alg om be fottificatien bie 
acu Det felve ghemacckt zijn. N 

Perpignan , 't welck mede aen Dien Kant 
leydt / in het 6 ban Roflillon, ig 
een goede Dtadt/ berfekert meet ecn Lande 
fierchifte Kaſteelen van Spangien. 

Barcelonne, ig mebe tamelijcken ſterck. 
Den Koning Philippus IL,-bekennende 

be ghewichtighepdt deg Havens ban Car- 
thagene, heeft de ſelve cedelijcken ſterck la⸗ 
ten maken/ om bat de Turcken hun altidt 
Daer ontrent onthielden. 

Daer zijn Beel Sterchten ín het Koning: 
rüick ban Grenaden, bie de Moꝛen daer noch 
dn 

Bzouwen bewaert blijven: vermids alle ja 
ten eftelijche bupfenden Soldaten (bie in 
het bloepenfte haerder Jeught sön) daer 
benen ghefonden Worden/ ende niet weer en 
keert dan een feer kleyn ghetal / felve noch 
ſomwijlen meeft berlemt/ ofte oudt; fulckg 
dat het Koningrück niet alleen ontbloodt 
Wozdt ban Mannen / maer oock ban kindes 
ren / Die baer upt ghebozen Konden worden. 
Waer inne de Spangiaerden een fake (den 
Bomepnen gantfch teghen) ghevoight heb: 
ben: Want de Aomepnen konden welober⸗ 
legaben/ dat hare macht ende fterckte npt 
de menighte ber Mannen ſproot / droeghen 
voor al groote ſorghe op de Bouwelitken/ 
—— —— der Bhemepnten/ ende 
aenlockfngbhen ber uptheemfcher volckeren 
tot hun: 't welck De Spangiaerden opt ghe⸗ 
beel teahen gheweeſt zyn bunnergeng ane 
ders op betrouwende tan op haer cpgé bolc; 
enbe Doe bele conqucften fp daer mede bere 
fireghen Debben/ bucht ahenoechfaem; boch 
hoe bele bewaert/ ig mede niemanden bers 
boxghen; foo Dat fp ban weghen de fwarke 
bepdt huns boleke/ dagbeljckg bele groo: 
te rexolten in de Eplanden ban Indien te 
berwarhten/ ende met Groote moepte tegen 
te flaen zijn. 

Gou- 



SS 

4 

Gouvernement van Spangien. 
We tptelen, Den Koning Lan Spangien ideeen 

Up Ber konins bele tijtelen/ onder de welcke 
gen ban 
Spangien. 

> begrijpt be Koningrijcken ende Staten/ bie aën zijn 
Kroone behoren / hem ndemende alg veldht: 
PHILIPS, by der gratie Gods , Koning 
van Spângien, van Kaftilien; van Leori; van 
Arragon , van Navarren , Hiérùfalenr ,’Nâe 
pels, Sicilien, err ed ven; Minorquen var⸗ 
dinien, van de Eylanden van Indien ende va⸗ 
ften Lande, Koning van de Oceaen ſehe Zee 
Aerdf-Hertogh van Ooſtenrijck, Hettognh 
van Bourgondien, van Lottringen, van B 
bant, van Limburgh,van Lurfemburghsvan 
Gelderlandt, ende van Milarien, Grave van 
Hab{burgh, van Vlaenderen, van Artoys,He- 
negouwen,Hollandt, Zeelandt, Namur seride 

—— — 
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Zutphen; Marquys des’ H, Rijcks, Heere van 
Vrieflandt'salines, Méchielér, V ècht, 'O4 
ver-Yffel ende Groeningen; Dominatéúr inl 
Afien ende Afrijcken. @tet ’'t welche’ den 
Koning Fräncifcus L ener ee 
geckt heeft/ ontfangende eenen Brief vau 
Karoló 'V, beladen met alle: defe tpteleii/ Ta 
dat hp hem (weder ſchrüvende) alleentif 
noemde FRA NCISC'V S Heere var Gen: 
tilly, dat een flecht Dorpheit bp Parijs * 
Twelrk oock inder waerheydt een grGote 
pdelhepdt is / alle deſe tijtelen te nemen/ gen⸗ 
gefien bele der Koningeieken út Spangien 
niet foo veel waerdigh èn sijn / ale mert 
Biſdom in Wranckrijek of’ elders; oock or 
dat bele defer titel op eeirpdelen Niet’, en⸗ 
de magere peten gebeu ſulcks/ 
bat met rechte veel Tuyden van bertänte 
daer mede (potten, Doch laet ong beje boor: 
, 

repen 
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reden baren laten / om tot het gene Wp boor: 
genomen hebben/ te mogen comen. 
De Kkotingen ban Spangien zijnde mach: 

tigh / ende gebozen onder een voſck / twelck 
tot haer uÿtermaten genepght is / zĳn ghe⸗ 
weldigh Lan hare onderdanen geeert/ die fo 
beel te meer eerbiedinghe haer toedraghen / 
alg fp haer te wepnigh fien mogen. De Kor 
ningen hebben in Spangien alle macht/ ende 
Difponeren ban alie fakenna haer belieben/ 
doch niet fonder Kaetfheeren te hebben / door 
de welcke fp hare ſaken beleyden. De doch: 
ter ban Spangien mogen aende kroone ban 
Spangien fuctederen ; ende ís hier door gez 
comen / Dat het Huys ban Ooftenrrick mees 
fter van Spangien gewozden is / ghelijck wp 
te zijner plaetje (ter doen blicken fullen, 
Den Koning heeft de nominatie Van alle 
%erdts-bifdanmmenen Biſdomnen / Prioor⸗ 
fchappen/ Commandurpen / ende der Or⸗ 
dren van Aidderſchappen: namelijcken / ban 
S. lacob, ban Alcantareende ban Calatrava. 
Hy ig abf as meefter ban Krijgh ende vre⸗ 
De; hp maeckt alle Preſidenten/ Gaetſhee⸗ 
ren/ Viteroven / Stedehouderen/ Gouders 
neurs / ende Capitepnens Doch en mach den 
Koning de felbe Beneficien aen niemanden 
geben/ ban die deg felven Lants inboozlin⸗ 
pen zijn/ ofte ten minften/ aen Die ban hem 

are vrpbrieven hebben ontfangen. Ende al- 
dug ie hetmeeftendeel ban Spangien ín zyn 
Privilegien gebleven / dat het niet geerreen 
berdzaegbt met overbodige laften berdzuckt 
telWwogden, 
Fn Spangien zijn veelderley Raden / met 

be welcke den Koninck zijnen ftaet Gouver⸗ 
teert; als / namelijck; den fecreten Kaedt ; 
de Baden ban Anquifttie; ban de Ordren; 
des Konings; Lan de Indien; Kriügbf-ra 
den / ende nocheenige audere/ bande welt⸗ 
Ke/ bervolgende ong Verhael/ ozdentlijcken 
ſpreken fuilen. : 
„Den Honing tonfereert met eenighe van 

zjne Baden de faken die een goet Gouber⸗ 
nement betreffen/ de behoudenis ende ver⸗ 
meerdering zijner Mijchen; hebbende dan 
gehoort eens pederg meeninghe / beveelt die 
gene int werck te ſtellen / die hem beft duntkt 
te zijn 

ue De Steden Worden boor eenGoubderneur \ Soulié 
ne 
® e 

Ee zijnde een Edelman Lan de ſelve 
tabt gebozen/ den welcken de Woning dan 

ben naem ende autljozitept ban eenen Gou⸗ 
verneur geeft/ ftellende aldaer mede eenige 
Haetf-heeren/ doo hare mede-borgeren gez 
Kofen zijnde: Wanneer nu den Gouverreur 
ben tijt zijne Goubernemente berbult heeft/ 
Wazt ober zijne handelingen een proces ges 
fopnweert / ’t Welch ban den Baet des Ko: 
iungs geften zijnde / doet den Koning daer af 
rapport/ ten epnde hp den Gouverneur 
fivaffe / indien hp eenighe ongerechtighept 
tr fchelmer pe in hem bemercht ; ofte/ fa 

hem te tracab ende onachtfaem in zijne 
ſaken bevindt / bat hp hem niet en avancere: 
ende daer en tegen/ fa hp fiet/ dat hp noch ín 
Fuftiep/ noch in neerftighept uiet nalatigh 
gheweeſt en is / datmen hem tot hoogber 
ampten treche/ ende verbordere. 
Den Honing heeft mede veelderhande 
Aaetſheeren / aende welcke hy alle faeckten 

elt/ Wanneer men hem daer af gefproken 
eeft/ ofte bp gefchzift ghelatert , 't welck 

een ghebruprk onder haer uyden is / altijdt 
of heteen/ of het ander te doen; overmits / 
bat indien men hem zijn fake koztelijck bere 

van den Sraet des 
halen wil / dat is toegelaten / maer moet bene 
evenwel een — mede gheven / 
t welcke den Koning leeſt / hem vertrecken⸗ 
de na zijn kamer / ende volghens de hoeda⸗ 
nighept des ſaecks / ſtelt hy die in de handen 
der Raden / waer Lande Aijtx-raet de voor⸗ 

delt/ dat het Gouvernement zijnder Kücken 
aengaet/ oock ban alle nieuwighepden die 
opcomen/ alg mede 't gene de authozitept 
der Koninglijcker croone aengaet: In deren 
Raedt fitten de voornaemſte ende gequalifis 
teerfte perfoonen van Spangien: Ende deſer 
Baetfheeren zijn weynigh in ghetale/ ende 
hebben twee Bupfent ducaten jaerlijcx tot 
penfioen. 

naemfte is / in de welcke men ban alles han Bee 

Dier naig den haet des Ronings / alwaer Ben Kaedt 
Mei bande fchattingen ende lijftochten des des Ko⸗ 
Aijcx beraetflsecht: ende alle proceffen hay Hings. 
Andere Hovenende gerechten Lan de kroore 
bau Kaftilien comen Daer om %ppel: ende is 
tegenwoordigh t'famen gevoeght Lan deeg 
volgende Leden: 4 

Daer ig cen Prefidbent/ die gewoon is een 
Deere met een Titel te zin/ ende ſomwij⸗ 
len oock jdzelaet/ten minften een kerckelijck 
erfoor; met noch 12, Kaetſ- heeren / de gen⸗ 
ienlijckfte mannen/ diemen oock ſomtijdts 
ban andere Boven haelt. De gewichtighfte 
faken/ die hun otzecomen/ beraetmen met 
den Koning alle Vepdaghen; ende daer zijn 
drie Gaetf-heeren/de welcke den Koning den 
titel ghegeven heeft/ van Baetf-heeren van 
zijn kamer / voor de welcke alle kleyne ende 
minder faken overfien ende afghehandelt 
Worden / maer die wat ghewichtiger zijn / 
moeten voor ben Koning comen. 
Daer ís eenen Secretaris des kamerg/ 

ende twee andere Decretarifen/ deſe aſſiſte⸗ 
rende drie boven-genoemde Haetf-heeren. 
Ende defen Faedt wort gemepnlijck deg fas 
terdaghs gehouden. 
Inden jare 1 so, ordonneerde ben Laning Vermeers 

ban Spangien, batmen tot den Raedt deg dering ban 
Konings noch vier Auditeuren bpuoeghen den Kaede 
foude/ om ban alte faken/ Die aen dien Haer DPS Hoz 
appelleren/ goede komniffe te nemen/ ende pine gui 
fouben zijn upt be twee Cancelerpen ban seren, Valladolid ende ban Grenadi, met de gagie 
ban rsoo. Dubletten. Cot berlaringe ban 
het welche men weten moet / cerftelijchk/ dat 
te Valladolid ende Grenaden twee Canrceles 
rpen zijn / die ter eerfter inftanrie geen ken: 
niffe nemen ban eenige Proceſſen / of ten fn 
ban Weefen/ Weduwen/ onderjarige kinde- 
ren/ende ellendige perfanen: maer doo? Ap⸗ 
pel nemen fp kemüſſe van alle faken dea 
Bier van de kroone Lan Kattilien, na dat de 
fentencp door eenighen ordinariſchen Kich- 
ter gegeven ofte uptabefpzoken is: Aldoer 
ghebeurt nu fomwijlen-dat de fentenep van 
de Cancelerp conform de eerfie is / ſo mach 
den gecondamneerden aen de felve Canceles 
rp wederom appelleren/ die de fake- ban 
nieus aen eenen anderen “uditeur ſtelteven⸗ 
wel bande felbe Cancelerp zijnde) die ters 
mineert dan het Proces / fo hp met de andere 
twee vonniffen ober een comt: ende alsdan 
en iffer geen Appel meer/ ten fp fake dat het 
Pꝛotes over de 400. Ducateu bedzacahr: 
aenghefien men dan oock Voor niemanden 
appelleren mach/ ban voor den Coning fel- 
ve / ende den genen die appelleert/ ie alg dan 
ghehouden te configneren de fomme ban 
1soo.doubletten/tot 14, Bealen’t Fuck. 
Nu pleeght den Koring bit te tellen aen 

eenen 
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eeen Baetf-heer ban zijnen Koninglücken 
Bade/maer overmits Die fam Wijlen met anz 
dere falen belemmert waren/ Waerom men 
omWwijlen nimmermeer ten epnde zijner ſa⸗ 
en guam / ende de Proceſſen voor hun eeuz 

wigh hangen bleven; is gheordomeert dit 
boornoemde getal ban vieren / die gevoeght 
Worden tot den Raedt des Konings / ende 
alleenlijcken op Befe Proceſſen acht nemen / 
ende die af handelen: ende fa het ghebeurt 
Dat de ghegevene Sententiente Goren door 
un beveftight sijn / Worden de 1500. Bur 
letten ín manieren ghedeplt/ als volght: 

Daer gaen Lijf Gondert na des Korings 
kamer, vijf hondert Loor de contrarie par⸗ 
tpe/ ende de vefterende Lijf hondert behoo⸗ 
ten den Bechters toe/ den welcken men muf 
daen heeft/ her-roependede fenteucien/ die 
fp eens beveftight hadden. 

In deſe voornoemde Canrcelerpen zijn dez 
fe Leden: 

Cen Prefident. 
Seſthien Vuditeuren, 
Pier crimirele Bichters. 
Den Fifcael. 
Gen aenbzenger der faken. 
Derretarifen/ ende andere Officieren. 
Noch twee Fichters upt de Edelen. 

Inden Krijghf-raedt Woet alles verhan⸗ 
delt wat den oorliogh aengaet/ fo defenſive/ 
als offenſive / als mede te Water ende te lan⸗ 
de; oock Van foztificatien/ ende noodighe 
peoviften aende Frontieren Lan de Lichen 
ban Spangien: 
Alie die van den Faet Lan Dtaten zijn / rar 

men ín delen Kaet / uptgenomen den Secre⸗ 
taris / overmite datter eenen geftelt is / die 
Raetſ heer des Krighs is. 
In den Aaedt ban ſtalien handelt men ſa⸗ 

ken bangracp ende van Hufticp/ inde Kor 
ningrijcken ban Napels, ende Sicilien, ende 
in den ftaet ban Milanen. 
Fn deſen Kaedt ig ceren Dzefident ende 

bier Regenten / waer vaneen pegelijck rooo, 
krooneñ jaerlijcx tot gagie heeft. 

Daer is noch eenen Secretaris / de welc⸗ 
ke mede ghegagieert ig als d'andere Decre- 
tarifen/ vamelijck ban die tot bier hondert 
ducaten zaerlijcr- 
„an den Baedt der Ordren moet geweten 

3u Dat ín Spangien Dziederlep Ludderoz- 
Deen zijn door de voorgaende Koningen inz 
gevoert. D'eene is de Ordre Van S. lacob, 
Dre de voornaemſte is / Daer na Die Calatrava, 
ten laeften die ban Alcantare, Defe drie O2- 
Deen hebben beel Steden ende Kafteelen on- 
ber haer / ende bermidts haren handel groot 
is / fais henlupden den Raet der Ordren gez 
— — ín den welcken gheſtelt is een 

zefident met bier Haetfheeven/ dat geleer: 
De mannen zijn / twee Secretarifen/een Fiſ⸗ 
cael / ende een Procureur des Konings. De⸗ 
ſe vergadert zijnde / voorſien van alle dingen 
die tot deſe Oꝛdren noodigh zijn Waer van 
den Koning opperhooft is / ende Wanneer 
pets ban wegen de Ordre 8. Iacobi afgehan⸗ 
delt is / ſtelt den Koning in de brieven na zij⸗ 
ne gewoonlijcke tijtelen/ aldus: Ende gedue- 
righ Adminiftrateur van S-Tacob, &c, 
In den Hooghen Baet Lan Arragon Verz 

hanñdeltmen de faken van gracp ende Juſti⸗ 
cy des Koningrijcks Lan Arragon, Valen- 
nd Catalonien, ende de omligghende Ep⸗ 
anden. 
Dier ín komt eenen Preſident / bier Naetſ⸗ 

heeren Docktoren zúnde/ een Fiſtael met 
de Decretarifen. 5 

Den Kaedt vande Indien is ingeftelt/omt men KRaet 
acht te nemen op alle de faken die het Gou⸗ pan Indien, 
bernement ban Indien betreffen / waer af 
hier een fonderlmge forge ghehouden moet 
zn / Want het ftaet aen deſen Kaedt aldaer 
Gouverneurs / Officiers ende allertep noo⸗ 
dige provifien te ſeynden. In deſen Haet cas 
men een Preſident ende ſes Baetf-heeren/ 
met bare Decretarifen. 
Den Raedt van Financien Wort op hét Den Raeb 

Palaps eenige dagen vande welië ghehour ban Finan⸗ 
der. Aldaer worden alle de inkomſten deg HEN. 
Konings verhandelt/ men maeckt aldaer 
den voorſſagh van de Pachten/ ende ſchat⸗ 
tingen; Wort cock atdaer gerekent wat te 
betalenende te outfanghen is in alle de Pro⸗ 
vincien Ban Spangien, 
In defen aedt comen drie groote Reken⸗ 

meefterg ende drie clepne/ eñ noch de Raetſ⸗ 
heeren van's Konings kamer / met eenen 
@etretaris ende ecnen aenbrzenger. 

In den Baedt ban Hekeningen worden de 
faken ban Juſtith verhandelt Die de Finan⸗ 
tie: aeigaen: Drie groote Beker-meefterd 
ende Die kleyne gaen hier ive, ende betjalz 
ben dre noch bier Auditeurs ende eenen Des 
cretarig, ’ 
An den act genoemt de Heken-meefterd 

der rekeringen/ gaen twee groote Keken⸗ 
meefters ende twee kleyne / ende eenige an? 
dere Offtcierenmet den Decretaris. Alhier 
Woedende coften oberlepdt / die in deg ko? 
uings hups ban woode zijn/ende moeten Wez 
ten afle de incomften Die in alle de Provin⸗ 
cien / onder den Koning belhoozende / ver⸗ 
vallen / eude waer toe die befteedt Worden. 
Te Sevilien ig eenen Regent ende bier 

Vuditeurs/ die ban alle Stadts faken ken: 
niſſe nemen/ ende vecht doen/ oock over has 
te Juriſdicktie. 
Aldus Wort Navarten mede ghegouver⸗ 

weert. 
Te Galicien is een Ghericht/ ende cen 

Gorberneur als Pꝛeſident. 
Fu Arragon iseen Gerichte ban Begen: 

teu ende Baetf-heeren. 
Even fo gaet hette Valencen ende te Ca- 

talonien toe. 
Ende om dies Wille dat in de ——— 

Der Landen / die de Moreneërtijdts befaten 
in Spangien, gan noode Was om de volcke⸗ 
ren in haer devoir te behouden / die hun vry⸗ 
willighlijck hadden laten daopen/ende neer⸗ 
ſtigh te verbozderen dat de Heligie niet door 
eenige Ketterpen befmet en wiert/ is aldaer 
opgerichteen Maet van Fnquifiteurs (inde ä 
welcke nochtans ghemeent wort dat bele az 
bupfen zijn/ ende geen wreetheyden gebzec.) 
Bet Hooft ban deſen Baedt is den Inguſi⸗ 
teur Gererael/die gewoonlijcken in het Dof 
Woont. Daer worden border noch Lier gee⸗ 
ſtelücke Gaetfhecren ban goedenleven toez 
gekozen; albter Worden alle faken ban Lets 
terpen verhandelt / ende men verſiet oock al 
hier dat het Tant te degẽ met Anquifiteurg 
befet worden / die hun houden gheiepnlijcs 
ken te Sevilien, Cordia, Leon, Gtenaden, 
Murcien , Calabrien , Toledo , Valladolid; 
Crunque ín Arragon, Valencen; ende Cata= 
lonien. 
An het Dof des Konings sijn gheftadiah 

bfer Aichteren / die Van eriminele ende civi⸗ 
le faken handelen/ Lijf mijlen ín ’t vonde als 
daer pafferende/ oock Wel by toelatinge ban 

het 
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het 5* Koningrijck. Deſe hebben groo⸗ 
te authozitept/ ende byſonder in crinunele 
aken/ in de welcke fp met grooter geftreng: 
pt procederen/ ende Han hare Dententien 

balt geen Appel. 
Daer zijn 31. Alguazils, ofte Deurwaer- 

ders des Dofs/ ende berfchepden Greffiers 
ín criminele ſaken / die haer Gerecht beſon⸗ 
der houden) alg oock haer gevangenis. 
Den Koning ban Spangien heeft een mar 

niere aenghenomen/ dat hp de oude Solda⸗ 
ten/ die hunmannelijck mden Krigh ghe⸗ 
5* hebben / heerlijcken reconpenſeert; 
pock: den genen Die berlemt zijn / fa dat oock 
hare kinderen ’tfelve genieten/ indiende ou⸗ 
ders in den dienft Des Konings comen te 
ſterven. Twelck feer vorderlijck is / om den 
Soldaten te moedighen tot den Dozlogh/ 
daer 3 anderſints de ſelve flap-hertigh 
maeckt. 
Daer zĳn in Spangien Deel Ampten ende 

bedieniughen / die erffelijck zjn/ alg zĳn de 
gere die volgen : 
Oock zijn aldaér veel Beeren Van naem 

ende tijtel/ ghelijck die in Spangien genoemt 
worden / zjnde ſodanigh als volgen: 

g Alba. 
Infantafque. 
| Medina Sidonia: 
Medina Nofco. 

] Zogotia, 
Feria, 

: Trois. 
Alcale. 

Den Hertogh van Oſſone. 
Gandia. 
Najaje. 
Albuquerque, 
Stancere. 
Afcalona, 
Arcos, 

| Marquede- 
\Franqueville. 

{ Aftorque. 
Aquilar- 
| Ayamont. 

Pliego. 
| Villafranca. 
Genet. 
Moje. 
Collude. 
Ardales. 
Stepe, 
Sarie, 
Mondajet. 
Tariffe. 
Cagnet, 
Cerabbe. 
Corie. 
Velez. 
Gibraleon. 
Alcanzies. 
Comares. 

Montemajor. 
Villene. 
Degne. 

( Tenet. 

Den Marquos ban 

PREFER LRE 

Dd —— —— — — 

Van den Staer des 
f Venevent. 

Salines. 
| Vruegne. 
Caftioxen. 
Orgas. 
Offorne. 
Pajades. 
Forfalide, 
Olivares. 
Nielles. 
Montercy. 
Boërdie. 
Alvadelift. 
Salvalier. 
Andiade, 
Sendille. 
Pugno, 
Roftro. 
Duede. 
Curne. 

( Fuentes. 

Welcker Graven tot 58. toe getelt Worden. 

Ben Graven ban 
AEEA 

In Portugael zijn drie Ordzen Lidder- 
fchappen. We eerfie Woet ghenoemt Lan 
Chufto, met het roode krups/geboordt met 
goude koorden/ ende een ſilveren tut mid⸗ 
Den. De tweede S. Iacobi, met het roode 
ſweert / gelijck die Lan Kaſtilien. De derde is 
S-Bernardi, met een groen krups/ gelijck die 
bau Calatrava. Den Kening difponeert over 
soo, Commandeurs der Oydzen. Î 

Daer zijn twee Hertogen; d'eerfte is van 
Bragance, rek ban 100, dupfent kroonen 
ban Portugacl gen renten: den tweeden is 
Die ban Avere, defe ig maer so.Dupfent kroo⸗ 
nen rjck. Daer zijn Drie Marquiſen ende 
thien Graden:oock bele rijcke Edel-lupden. 
Ende om dies Wille dat fp ghewaon Waren 
te ſtrjden tegen de Moren fonder 5 or⸗ 
dee ofte gheſchicktheydt / heeft den Koning 
de felve doen oeffenen/ ontbiedende tot dien 
epnde verfchepden lupden upt Italien, Vranc- 
rijck, Duyt{lant, ende Spangien. f 

%engaende de Drdze/die op de Navigatie 
geſtelt is fal ick im Wepmgh Woorden pet 
daer van verhalen. 
Fn de maent van Meert Baren ontrent 

s. of 6. groote Schepen af/ bie van dat gez 
heele Jaer niet weder keeren: fulcr dat alle 
de Dchepen ontrent de 18. Maenden upt blijs 
beu: doch) alle jaer vaert ín JReert een Cams 
paquie Schepen af/ ende in Deptembereen 
andere. Defe Schepen berdeplen hun/ om 
ín berfchepden contrepen ban Afrika te hane 
delen/ alg mede ín Indien, ende Afien, ende 
om dat fp ü’'t wederkeeren niet dan eenige 
Bootflupden ende wernigh Kooplupden ur 
en hebben/ fo Wort hun int gemoet geſonden 

‚ fes Wel gewapende Galtoenen / tot Capo- 
verde toe/ om be Vloot boor be Zee-rooverg 
ende andere vpandente verſekeren / die defe 
Schepen menighmael aengerant/ als oock 

t Eplandt ban Madere wel gheplondert 
‚ hebben. 

Defe vaert op Indien is hupdenf-daeghs 
| bip Wat lichter gheworden / als die wel 

pleeght te zijn: Men heeft korts ban een 
Xee-man berftaen/ out zijnde Go.jaren/ die 
23. reyſen ín Indien ghedaen hadde/ ende 46. 
mael de Cabeo de bonne efperance ghepaſ⸗ 
feert was. 

Den 



_ Konings van Spangjen. 

Den Godf-dienft, met de faken 
die de Kercken van Spangien 

betreffen. 

Det geheele Spangien volght het Room⸗ 
fche geloove, ende alte andere ghefinthepden 
zijn aldaer fo dapperljck ghehaet / datmen 
tot Dier epnde (op dat geen Spanjaerden 
Daer mede befmet mochten Wozden) feer 
firenge Inquiſitien ingeftelt heeft/ de welc: 
Be wel ten goeden epnde apghecomen/ doch 
ondertuffchenmet grove abupfen/ ghelijck 
meer andere dingheñũ / befmet zijn. Wet Pri⸗ 
maetfchap van Spangien was eertijdts iu de 
Kercke ban Sevalien, Daer naer is Die Lerz 
boert na die Van Toledo, tot de groote toor 
binge/ die ober het Koningrjck ghecomen 
ís: want Toledo vervallen zene tn de han⸗ 
den der Mooren, heeft den Verds-Biffchop 
bau Braca defe waerdiahept na hem gheno⸗ 
men / gheliĳck de Archiven der Kercke Lan 

k — uytwüijſen. Maer na dat de Chri⸗ 
We Biſ⸗ ſtenen Toledo wederom verovert hadden/ 
— ben heeft den Kerds-biffchop der Stadt defe 
Braca twifte Waerdighept wederom geepft/ 't welck deu 
om het 9pjís Aerds- biſſ geld hem gewepgert heeft/ wil⸗ 
maetfchap- lende een fake behouden Die hy eenmael ver⸗ 
Der Dpaenr kregen hadde: fulcr datmen meent dat haer 
fthe Werckt. bebat noch niet geepndight en fs, 

So pemant begheerigh ig te Weten de 
Biſſthoppen die in Spangien gheweeft zijn 
tfedert den tijt der Äomepren ede Gotthen/ 
die lefe de Chronijcke Vafei, ende fal zijne 
unieuf-gierigbept aldagr berfadigen connen. 
Na dat de Spanjaërden haer lant upt de 

handen der Barbaren ontweldiaht hadden/ 
zijn alde Bifdommen Wederom Herftelt/ 
metde Steden/ die hun Han oudts fubjeckt 
gheweeft hadden ; oock Heeftmen doen Dan 
nieuws eenighe opgericht. Ziet dan/ dit zijn 
de Aerbe-bifb onumen ende Biſdommen / die 
aldaer zjn. tek 

Bet Aerds biſdom Lan Tarragone is jaer⸗ 
lier ooo, ducaten waerdigh. De Biſdom⸗ 
men onder hem behoozende / zijn defe: 

Barcelonne, Waerdigh sooo, Duca 
ten aen resten. 

Girone, waerdigh 4000. 
Vicq, waerdigh 25000. 
llerde, waerdigh sooo, 
Vrgel, waerdigh zooo. 
Dertofe, waerdigh Sooo. À 

Het Aerds-bifdom bau Sarragofle is 
Waerdigh 20000. ducaten venten zaerlijcr: 
Geeft onder hem dees volgende Biſdommẽ: 

Hivez, waerdigh 3000. dutaten. 
Tirafce, waerdigh sooo, 
Pampelune, waerdigh Gooo, 
Calathera, waerdigh 12000, 
Segovia, waerdigh zooo. 

Onder de machtighste ban Spangien, ens 
be die naeft den Koning de meefte Authori⸗ 
tept hebben/ mach ben Aerds · biſſchox Lan 
Toledo met recht gheftelt worden / als zijnde 
Primaet ban Spangien, ende Cancelier Lan 
Kaftilien, heeft alg een wereltlijck Heer wel 
17. bemuerde Steden onder zn ghebiedt / 
ende meer alg 200000. duraten iicomens. 

a Biſdommen / die onder hem flaen / zijn 
efe: 

Morvedra, waerdigh 20000 Dutaten. 
Wieda, waerdigh 6ooo, 
Burgos, waerdigh 2000, 
Plaifance, waerdigh 13000, 
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Luence, waerdigh 16000. 
Curia/waerdigh Sogo, 
Cordoüa, waerdiũh 2000. 

Den Aerdts-biſſchop ban S. Iacob van 
Compoſtella, waerdigh 20000. ducaten / 
heeft onder hem de Biſdommen van 

Avila, waerdigh dooo.ductaten. 
Palence, waerdigh 15000. 
Salamanca, waerdigh 10000, 
Ebore, waerdigh 20000, 
Coria, waerdigh dooo. 

Bet %erds-bifdom van Liſbona, Waer: 
digh zijnde 16000, Ducaten/ heeft dees Biſ⸗ 
donumen onder zine Juriſdicktie: 

Leon, waerdigh dooo: 
Vbede, waerdigh cooo. 
Zamora; waerdigh 12000, 
Dividat, waerbdigh 4000. 

Leria, waerdigh Ssoo. 
Bajados, waerdigh 6ooo, 

Bet Aerds-bifoom van Braca, waerdigh 
zijnde 160000. Ducatén renten / heeft order 
Gem de Biſdommen Lan 

Coymbre, waerdigh 12000, Ducaten 
tenten. 

Lameca, waerdigh Gooo, 
Vife, waerdigh dooo. 
Almore, waerdigh 3000, 
Tida, waerdigh 2000. 
Luge, waerdighj 15000: 
Aftorgua;, waerdigh 4000, 
Montvedia, waerdigh 15000, 

Bet Aerdg-bifbom Lan Sevilien , Waer? 

digh zújude 11000, duraten / heeft onder hens 
dees volgende Bifdouunen: 

Taën, waérdigh 1 sodo.duraten. 
Cartagena, waerdigh sooo, —_ 
Caliz, waerdigh Ssoo. 
Sylva, waérdigh Gooo, 

De Aerdg-bifbommen Van Valencen en⸗ 
de Grenaden hebber geent Biſdommen onder 
haer / ende zijn met het Hecht vanden Man⸗ 

tel begaeft. Die van Valencen heeft 13000, 

dutaten renten/ ende die Van Granaden 
10000, * j 

Daer zijnnoch eenighe Biſdommen / die 

in het Hof bau Romen reſorteren / (onder e⸗ 
venwel daer inte contribueren/ gheljck als 
zijn dees volgende: 

Oſna waerdigh rooo.ducaten rente. 
Malaga, waerdigh 1000, 
Guadix, waerdigh 1000. 
Almerque, waerdigh 15000, 
Orenfe, waerdigh 3000, 
Pace; waerdigh 4000. 
Cunarie, waerdigh dooo. 

So vemant meerder particularitepté wil 

weté van de incomften aller Beeftelürkhept 
in Spangien, die lefe Damianum de Goez,een 

Portugijs. 
Klleere fal ick hier noch eens berkialen/ — treffe 

t gene hier voren eens geſeght is/ namelijck ná ae ijk 

bat te Burgos gen Convent ban 1so, Edele hs 

Ponnen is / Welques genoemt/ de Abdiſſe ie 

Prouwe ban 24° plaetfen ende so. Dorpen/ 

enbe heeft'de macht van wegh-gebinge over 

berfchepden Herckelijrhe Ampten ende 

twaelf Tommandeurſchappen. 

Geflacht- 



XII, 

160 Van den Staet des 

Gheflacht-Regifter der Koninghen 
van Spangien. 

Te tifben Actile was Spangien Herdeplt in twaelf Koningrijcken / ende ig daer 
na ghebzacht op bijf/ namelick / Kattilien, Arragon, Navarren, Portugal ende Be- 

tica ofte Granaden. De Moꝛen hebben toc op onfen tijdt het Wijck ban Granaden in- 
ghehadt. De koningen ban Kattilien hebben ober menigh hondert jaren het Chat 
ftengheloobe aengenomen gehadt / want boen Be Gotthen upt Iralien berdzeben was 
ken/ ende na Dat fp de felbe onder Alaricum ende Ataulphum feev befchadight had⸗ 
den / zijn fp ín Spangien gheblucht met haren Honing, ghenoemtSegeric. Doch wp 
fullen beginnen ban haven eevften Woning, die in Spangien geheerſt heeft. 

Get | De fucceflie der Gotthifche Koningenin het | area, taren 
er er Ko Chri- 

ningé. antfche Koninerijck van Spangien. fu. [Vve 
fo) J 8 eik 

ï Thanaricus, was De eerſte Koning der Gotthen, Die in Span-| 344 43 11 
gien, na Dat het doo, Gouberneurs der Komepnen ian-| . 
gen tijdt beheerſt hadde geweest, gevegeert heeft den tijdt 

‚ban 13, Jaren. 
Na zijne Dood begeven hun de Gotthen wederom onder tgebied 

Dec Komepnen den tijd ban 23, Faren/ ende wordt na wederom 
Koning der Gotthen- 

2 [Alaricus, heeft gheregeert 26. aten; Defen Heeft Romen ingheno⸗ 3854352 
men ende geplondett/ Anno 410. | | 

3 [Artaulphus, wodt Koning na Dat Alaricus ſchielijck oberleden 4114378 
was / vegeert 7. jacen. 

4 |Segericus, regeert wepnigh meer dan cen half jaer want ghene⸗ 41643 83 
gen zijnde om met den Komepnen peps te maken, wagde ban 
zijn Onderfaten omgebracht. 

5 {Vallia, of Wallia, regeert 3. Jaren. 416}4383 
6 | Theuderedus, ofte Theodoricus, regeert 32. javen. 419/43 86 
7 [Thurifmundus komt in zijns Daders plaetſe / die inden lagh te⸗ 4524419 

gens Attilam gebleben was ontvent Chalon in Champagnien , 
vegeert 2, jacen. 

8 |Theudericus zijnen broeder bermoordt hebbende: worde Koning / 453 
regeert 13. aren. 

4420 

9 [Euricus, ban ſommighe Henricus, zijnen Broeder omghebraght 4664435 |” 
hebbende / word Koning der Gott en in Hilpania; was de eerſte / 
Die den Gotthen Wetten in geſchrifte ſtelde regeerde 17. jaren. 

LO Alaricus, was een ſone Eurici, regeerde 23. jaren. 483 4450 
Selalaricus, deg Konings Eurici Baftacrd-fone/vegeerde 5. jaren. 506 4473 
12 (Theodoricus, vegneert : 6. jaren. 5114479 
13 |Amalaricus, een Dochters ſone Theodorici, tot zijne jaren gheko⸗ 527 4494 

men zijnde, voight 3ynen Öroot-bader in t Kijck / ende ver) | 
geert 4. jaren. 

14 |Theudis, regneert 16. faren/ 5. maenden, 53 114498 
15 Theudiſcius, vegneert een jaer 6. maenden/ 15. dagen. 54845 15 
16 |Agila, regneert 5. jaren / 6, maenden / 13. Dagen. 49/4516 
17 | Athanagildus, regneett 1 ;. jaren; 6, maenden. 5544521 
18 |Liuva IT, tegneert een half jaer / ende geeft her Kijck ober aen 56714534 
19 |Leovigildum zijnen Bꝛoeder / ende vegneert na hem 18. jacen. 5684535 
20 |Reccaredus tag een goedt ende godbeuchtigh Prince zine Wader) s86l4s5 53 

ven in t fluck bande Keligie gants ongelijck / Jeeft geregeert 15. 
jaren / 6, maenden / ro. Dagen. 

21 Liuva T, een ſone Reccaredi, regneert een jaer 6. maenden. 6014568 
22 Vittericus, hebbende Liuvam II, wreedeljek omgebrocht/ wordt) 603 4569 

Koning in zijn plaerſe; was kloerſater wapenen, doch ongeluc⸗ 
kigh vegeect 7. jaren. 

23 | Gundemarus, na dat Vittericus dooꝛ zijne Dobelingen omgebꝛacht 6 10!4 577 
— is Koning gheworden / regeert een jaer, 1o, maenden / 14. 
daghen. 

24 | Sifebutus, was geleert ende welſprekende / gheluckigh in ond 6124579 | 
ct Ui herft/ 
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geregeert 8, jaren / 1, maenden / 16, Dagen, 
Suinthela, regneert zo. jaren. ” 

Sifenandus, vegneert 4, jaren 11. maenden / 16.dagen, 
Chinullanus vegeert 5, jaren/ 9. Dagen. 

| Tulca, bp ſommige Tolga ghendemt / vegeert 2. jaren / 4. maenden. 
Chindaſuintus, regeert 6,javenetlijcke maenden. 
Recefvinthus, 23.jaten 7.maenden/ elf dagen, 
Wamba, 8. jaren / een maent/ 14-Dagen, 
Eringius, na Dat Wamba Het gebiet nedergelept, eñ hem tot Suc⸗ 

ceſſeur berklarende/ 1n cen Hloofler gegaen was, ig vande Sta⸗ 
ten des Kiycks beveſtight / vegeert 7. jaren, 

Egiga, 14. jaren. | 
‚ Witiza, hadde met zijnen Dader Egiga te Lozen s. jaren geregeert 

was in het begin cen goed Peince / maer na feet boos; 5. jaren. 
‚ Rudericus, een ſone Theofredt, Dien Witiza ban het geſicht berooft 

hadde) word (na het oberlyden des booſen Wirize) Koning / den 
epe hu in leben ende masteren met (eer ongheljck was / 5. 

aten. ' 
Dejen Rudericus om het onghelijck (zijnen Wader aenghedaen) te 

wreken) heeft De twee Sonen Witize upt Spangien verdreven: fp 
gheblucht zijnde na im Afrijcken, Die Ting1tanam beheerde / ende 

Witizæ boormaels feer lief ende waerd gheweeſt was, hebben 
| met Gem ende Vlic, een ſeer machtigh Koning in Afrijcken, tez 

gens Rudericumeen verbondt ghemaeckt/ tot het welck Tulia- 
nus fo beel te ghewilliger was/ ourdat Rudericus zijn Dochter 
Cavam, eerſt rot cen Dupfvrou genomen hebbende, nu LOO? zijn 
25p-wiyf hieldt, De voornoemde Vlic heeft door aenpozren Iu- 
liani eenige Deld-overften in Spangien gheſonden / met 2 sooo, 
Soldaten. Na ettelijcke Deld-Alagen is eyndelijtk Rudericus 
ghebleven / ende is fo allengſſiens de Steden ingenomen zijnde / 
Spangien onder der Saracenen macht ghekomen. De Cheiſte⸗ 
nen in Aſturien ende Galicien verſtropt zjnde hebben met ha⸗ 
ven Prince Pelagium, den Bom Ruderici, DE Afritanen de Stad 
Leon afghenomen/ vegnerende Daer zo. facen’ ende droegh den 
tijtel van Ronuig ban Spangien: Aldus ig den naem der Gor: 
then inSpangien te niet gegaen; heeft geregeert 18. jaren. 

Fafila zijn fone vegeert z. jaren Word op De Facit Lan cenen Benz 
verſcheurt. 
Alphonſus I, toegenaemt Catholicus, was eenn boortreffelick Pein⸗ 

ce / i9. jarem 32. Dagen. 
Froila, heeft een vicktorie ghehadt tegen de Saracenen ban 54000. 
Mannen regeert 11 jaren / 5. maenden / zo, Dagen. 

Aurelius, 6, jaren / etlijcke maenden. 
Silo, een Schoon ſoon Alphonſi, regeert o, jaren· Bzengt die ban 

Galicien onder hem. 
Mauregatus, cen Baftaerd-fone Alphonſi, verſtootende den vechten 
erfghenaem Froilæ fone/ wodt doo: hulpe, Der Daracenen int 
rijcũ bebeſtight / vegeert 6. Jaren. 

Veremundus, eet fone Vimaraci, Die ban Froila omgebracht was, 
regeert 2. facen) hadde een geeſtelijck perfoon gheweeft; welck 
hp wederom berlaet/ ende geeft het vijchk 

| Alphonfus 1L bp-genacme Caltus, was een Prins bol alle deugh⸗ 
den / 55. jaren, 

Ranimiirus; een fone Veremundi, ontrent 7. javen. 
| Ordonius, een fone Radimiri, 10, jaren. 
Alphonfus ELI, vbolght zijnen 20 aner/was een godbruchtigh Pein 

te/ Dapper ter oorloge / ende daeromme Magnus gebpnaemt, re: 
geert 46. Jaren. 

| Garfias zijnen oudften foon Boor onbebooglijcke middelen acn Get 
Kijck gekomen zijndesregeert z.jaren. Hadde Ayolam Der Ara: 
berg Koning ghebangen genomen, doch 18 wederom door lappe 
wacht ontkomen, 

Ordonius ig zijne Broeder gevolght / eñ regeerde 8.jaren/6-maendé. 
Froiladen Wreeden II, Be derde fone Alphonſi ILL, is boor zijng 
| u Bꝛocders 

heeft den Joden willen dwingen het Chriften-geloobe aen te nc 
men / Was barmhertigh ober zijn verwonnen vpanden: Heeft ti, rela: 
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6114588 
6314598 
636 4603 

6404607 
642 4609 
6458 4615 

672 4639 
6504647 

687/4654, 
7014665! 

710!4677) 

— 

825 4792 
831 4798) 
S41 4808, 

| 
888 4855 

890)4857 

8994864) 



162 
Getal 

Van den Staetdes 
Taren, Tar , 

derkol  Broederg Ordonijfaonenaen de Kroon geraeckt; heeft gevegertt ẽ hri- \der we 
ningé, 

si 

52 

69 
79 

— 

2. maenden / ende is melaets geſtorven. fli, teld. 
Alphonfus IV, een fone Ordonij, gebpnaentt Monachus, heeft ghe⸗ 899 4865 

vegeert ;. jaren / 7. maenden. i — 
Ranimirus II, ban zijnen Beoeder De Kroon ontfangen hebbende / 904 487 : 

beeft gevegeect 19. jaren 2. maenden. Zijnen Broeder berouw 
hebbende ban de vefignatte des Kroons / ſtaet heymelijck na het 
Wijck / dien Ranimirus ban zyn ghefichte doet berooven / ende in 
den Karcker bewaven. | 

Ordonius IUI, volght zijnen Dader / regeert 5. javen/ 6. maenden.| 5924/4391 
OrdoniusI V, een Bebe beg boomoemden Ordonij II, fuccedeert/| 9294896 

doch wordt ban San&io I, in Den aenbang zijner vegievinge ber: 
Dzeben ; wag gebpnaemt Craffus, cegeert clf jaren. 

Rahimirus III, bolght zijnen Vader / noch een kindt zijnde / regeert 9490/4907 
25. jaren. 

Veremundus II, was een ontuchtigh Peinte / zijnde een font Or-| 965493 2 
donij IT, beeft hem leelijcken met zijne twee Suſteren endeee: 
ne Dochter in bloedt · ſchande berloopen:regeert 17. jaren, 

|Alphonfus V, fuccedeert zijnen Wader: was unt zijn Dochter Elvi-) 98214949 
ra in bloedt-fclhande gewonnen: vegeert 27. Jaren. Was doen een 
kindt ban thien javen. 

Veremundus III, bolght sijnen Vader / regeert ro. jaren. 1009/4976 
Ferdinandus bolght zijnen fwager / teghenden welcken hp geoor⸗ 10204987 

loght hadde, ende hecht de Wijchen ban Caftilien ende Leon, aen 
een:na Bat Gp oock zijnen WBeoeder Garfiam hadde doen flevben/ 
uſurpeert huoock het Wijcke ban Navarren. Wegeerde 40, faren. 

Sanctius IT, hebbende zijnen Broeder Alphonfum VI, berdreben 106005027 
Ô nde Garfiam om · gebracht / beeft alleen het Kijck befeten:vegeer: 
e6. jaren. 

Alphonſus VvI, ís nazijns Bzoeders doodt weder · geroepen / ende ro6033 
mn bolle poſſe ſie des Rijcks ghekomen: heeft geregeert 43. jaren. 

Alphonſus V I I, is(by gebreck ban naerder erfgenaem)zijnẽe groot· 11085075 
vader gebolght: wag in heerlijckhendt ende macht zijne voorſa⸗ 
tente boven gaende / ende derhalben Impirator Hifpanie ghe⸗ 
noenit regeert 61. javen. 

Sanâius ILT, bolght zijnen Vader / was eem ſeer gewenſt Prince / 115915126 
ende derhalben met hele eer titulen begaeft. Kegeerde een 
Jaer. 

Alphonſus VIII, ſuctedeert zijnen Vader / was gebpnaenit Bo- 
nus, regeerde 53. jaren. 

Alphonſus IX, bolght zijnen ſchoon · bader / regeert 4. facen. 12135180 
Ferdinandus FII, ſuttedeert zijnen Dader : berdeijſt alle de Mo⸗ 12175184 
renuntSpangien: regeerde; 5. jaren. 
Alphonfus X, des boornoemden Ferdinandifaon/ / was een geleert 12525219 

Peince / is doorz zijne Schꝛriften / genaemt Tabulæ Alphonſinæ ber: 
naemt/ wierdt daer na tot Keynſer in Weſten gekoſen: regeerde 
32 jaren. 

danctius IV, volght zijnen Wader; vegeert rr. jaren. 
Ferdinandus IV, eenfone Sanchij TV , cegeert 15. facen. 
\Alphonfus XI, ig zijnen Wader gevolght / Geeft een hardt Oorlogh 

tegen Ben Saracenen gevoect/ hun by de twoee · hondert · dunſent 
Mannen berllaende / ende Algezir met beel andere plaetfen onts 
weldight; regeerde 40. jaren, 

\Perrus,een fone Alphonf XT, wag een weeedt Prince) regeerde 19. 

116015 127 

1284/5251 
1295/5262 

1310/5277 

135015317 
aren. 

‘Henricus 11, zijnen Beoeder Petrum boopnoemt ín den flwijdt om -|1369/5 336 
gebrache hebbende: 18 hem geſuccedeert; heeft geregeert 10. jaren. 

Toannes 1, 18 zijnen Dader gebolght; heeft gevegeert 21. Jaren. 137915546 
Henricus III, 48 (na Dat zijnen Dader bau Get Paert vallende, gez [13 90 | 5357 

ſtornen was) hem gefuccedeert ; cegeerde 16, jaren, / 
Toannes [T, is zunen Dader gefuccebeert; vegeerde 47. jaren. [1496/5373 
Henricus TV, een fone Toannes IL, ig gebolght, vegeerde zo. jaren / 1453 5420 

4. maenden. Op Dit jaerden zo. Men ig Conftantinopolen ban 
den Turck ingenomen / Daer den Keyſer Conftantinus felbe on: 
der De poorte doot gebleben is. 

Ferdinandus V, Catholicus, getrouwt hebbende zijn Dufter dert . 
$ , am, 

[4 
| 

14745441 



Konings van Spangen. 163 
‘Getal ), lam, een fone Ioannis IIJ, Konings ban Arragon, ís hem gebolght. Taren — 

.Defſe heeft alle de Kijchen/ uorgefept Portugacl aen een gehecht: |, era. 
regeerde 41. jaren. Heeft beefchepden Oorꝛlogen geboert: 

„79 |Carolus V, Keuſer ende Boring van Spangien, was een font des 15165483 
boornoemden, Ferdinandi V, regeerde 42. jaren. : 

80 [Philippus I,bp pꝛobiſie in zijns Daders Caroli V‚plaetfevegerende 15535 ;z5 
is na de doode des ſelben Koning geworden / ende in hem zijn al- 
lede Banden bereenight/ die onder Spangien zijn: regeerde 40, 
jaren. \ a 

81 |Philippus II, de Bꝛoedera Iſabellæ Clare Eugenie, Die een Dupf-(: ;98]s 565 
brouwe des Eertz hertogen Alberti ban Ooften rijck ende Her⸗ 
toge ban Brabandt is / vegeert tegenwoordigh. 

De Koningen van Portugael. 

VIJL HS Koning rijck bart Portugacl ig gefproten upt het doorluch⸗ 
tige Bups ban Loreynen:twaer af Den eerſtẽ geweeſt is Hen- 
ricus hertoge van Loreynen,Örabe ban Limburgh,ende cer: 
fte Vorſt bin Portugael, Die (zijn Vaderlandt verlatende) 
in Spangien gekomen was’ ende ghetvout hebbende Tirefi- 
am de Docter des Konings ban Dpangien Alphonh VI, 
heeft hem dapper teghen De Moꝛen ghequeten / ende ecn 
Deel Dig Bandt Gallicie (Hu Portugacl) hun ontwel⸗ 
dight, — A 

1 ———— eerſte Koning ende tweede Vorſt is na hem in beſit⸗ 11125079 
tinghe gekomen: heeft biyf Saracijnſe Koningen in eenen lagh 
ontdaen / ende tot eeuwiger ghedachteniſſe bijf ſchilden tot cen 
Wapen geboert : vegeerde 73. jaten, . 

2 |Sanchius I, igztjnen Bader gebdight/ vegeerde 26. jaren: wageen |118s{s152 
Wijs Printce 

Alphonfus 11, bolghde zijnen Dader / enderegeerde 12. jaren. —_ 121115178 
Sanchius IT, fuccedeerde zijnen Wader; vegeerde 26. jaren. ! 1223}5 190 
Alphonlus III, ig zijnen Broeder gevolgt: tegeerde 52. jaren. {1249/5216 
Dionyfius, een fonc Alphonfi III, wag een wijs’ rechtbaerdigh 1281/5245 

ende waerachtigh Prins; is d'eerſte gheweeſt / Die Den titel van 
Algarben gebupekte: 46. javen. 

DN ten fa WS 

7 |Alphonfus IV, volghde zijnen Dader / vegeerde 26. jaren, 13 ASSIA 
8 | Petrus I, was een fone Alphonfi LV, vegeerde zo. Jaren. 7, maen⸗ 13575324 

den. 

9 |Ferdinandus I, ſuccedeert zijnen Wader, ende vegeert 16. jaren 9. 1367 5334 
maecnden. zb N | | 

1o |Toannes I, een baſtaerdt· bꝛoeder Ferdinandi, ig gevolght ; regeert 138515350 
50. jaren. 

11 as volght zijnen Vader / ende regeert 5. jaren; was eẽ wijg 1433/5400, 
tince, 

‘12 |Alphonfus V, is zijnen Wader gheſuccedeert / regeerde 43. jaren. |r438 (40% 
13 |Toannes IT, was een fone AlphonG V, regeerde 1 4. jaren. 1476'5443 
14 |Emanuel I, bp teſtamentaire Difpofitie tot ecfghenaem ban Toan- [1495/5462 

ne II, ‘Die ſonder kinderen gheftorben was) nagbelaten zijnde, 
vegeert 26, jaren. 

15 |Foannes III, te zijnen Wader gebolghe: vegeest 35, Jaren. 1512/5479 
Defen wag de Wader ban Dom Louijs, Dader ban Dom Antonio, 

laetſten Koning ban Portugaecl, Die in Vranckrijck overleden / en: 
de W't Minnebroers Klooſter te Parijs begraven is. 

Sebaftianus 1, jongften fone deg onings loannis III, die ín A- 
frijcken in eenen lagh tegen de Moꝛen bleef in't Jaer 1578. 
fonder kinderen achter tc laten; alwaer Dom Antonio ín den 
felven ſtrijdt ghebangen wiert. 

De Porcugijfen geen acht nemende op de ſonen / ghebozen upt de 
twee Dochteren des Konings Emanuelis, Die ouder waren dan 
haer andere Bꝛeoeders / geboren na Toannem 11 I,Die D'outfte foon 
was:eñ aen D'ander zijde prefumerende dat Dom Antonio met DE 
Honing Sebaltiano geblebe was; kofen Henricum (al hoe wel hp 
Kardinael was ) die d'eenige ſoõ was / oberigh noch vã be hinder 
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64 _Van den Staet des 1 

Emanuelis. Terwijlen dat Henricus regeert vaeckt Dom An- 

| tonio upt de gebangenis in Afrijcken, ende DEN gedachten Hen- 

ricus (ſes jaren A hebbende) geflozben zijnde; De Portu⸗ 

gefen door hare Wet afgekeurt hebbende De fonen gebogen vpt; 

De Doehteren Emanuelis,kofen Dem Antonio tot haren Koning / 
Die ghewpet wiert in De Dtadt Sauterein DEN 19. Junij 1580. 

| ende Djte daghen daer na binnen Lifbona bebeftight; Be tyding 

| fendende terftont na De Forten ende Dtertkten im Afrijcken, 

Die Dom Aotonio oock bod haren Woning bekenden, Doch 

| Philippus 11, koning ban Spangien debatteerde tegens hem om 
| De Kroone/ feggende Dat hp cen baftaert was / al hoe wel Bat 
| Lodovicus getrout hadde in't hepmelijck Violentain, de Moe⸗ 

Der ban Dom Antonio deg oock wettelijk: ghelijck ooch Ruy 

Celina, een Man ban goeden leven / hem becklacrde in zijn 
Dood-bedde, fegghende Dat Ludovicus Dit Houwelick nergeng 

anderg om fecveet ghehouden hadde, dan om zijne authoritept 
niet te verlieſen; publicevende dat Gp een Dzoutwe getrout had: 
De/ Doch hem in Dtaetongelijck. Nu ift dat Ioannes I, Woz 
ning ban Portugael een gheſet maechte, Die DOOz 't gantſche 
Wijck voor goet bekent wiet; Daer in oydonnerende/ Dat no 
De Mjzouwe, noch Die upe haer ghebozen ouden worden / eenig 
ecf-Deel aen De Uroonen fouden mogten hebben: welck bolgen- 
De / Den Honing Philippus (zijnde gheboren upt cen Dochter 
Des Woninge Emanuclis) doop defe Wet gheheel uptghelloten 

| blifft ban alle’tvechht Dat hp op De Kroone ban Portugael foude 
mogen pectendeven. Nochtans is hem het Kijck gebleben / doch 
de het Vecht aen Dom Antonio: ende De wille dev Portugeſen 
Geeft fich onder de macht der Dpangtaerden moeten bupghen; 
Die hee felve als noch befieten. 
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Vande Eylanden Majorca ende Minorca, met 
noch eenighe andere. | 

del lantſche Zee / welcke mp goet gedocht eeft te beſchrijven. 
De Eplanden Baleares, ofte Gymneſies, eertits alfoo ghenoemt / 

ende hupden Majorca ende Minorca, maken t’ famen een Koningrijck/ waer 
af den Koning van Spangien den tijtel voert. | 

De Konig ban Spangien befint noch eenige Eplanden inbe Mid⸗ 

Majerca, 



| ‚Konings van Spangien. 165 
Majorca, ene gewoonlijck Mallorca, ligt naerder Spangien, alg Minorca, 

Daer af gheleghen zijnde Lier of vijf uyren ſeylens / ende 14. mijlen van Mi- 

Bjoutwen 
ende Wijn 
foon bet 
Doldaten. 

norca.Zommighe willen/ dat het 240. Mijlen groot ig in den omgang, anz 
Dere 300. eenighe oock 480. Strabo ſeght / dat hetsoo. ſtadien lang is/ De 
welcke 75. ntijlen maken/ ende z5. mijlen beeedt: Doch hebben de hupdent- 
daeghſche beel grooter bzeedde gevonden / nemelick ontrent 100. mijlen: 
ende foude derhalpen zijne lengde oock grooter moeten zijn / alg Strabo ge⸗ 
ſchreven heefe. Daer is een Stadt / Die Den nacm Des Eplandts heeft / en: 
De 18 De Wooft-(tadt ban alle dees Eplanden: Dele was certijdts Palma ge⸗ 
naemt / ende ig aldaer nu een ſchoone Vniverſitept / alwaer Raymondus 
Lulliusín grooter aenfien is / Doo? zijne bermaerde Bellen / Die aldaer ghe⸗ 
ſtadigh uptgelept worden. Daer is noch cen andere Stadt, Bollence, ende 
ban de inwoonderen Pollence, genoemt / legghende ten Zupden / ghelijck 
Majorca ten Nooꝛden light. 

De gheftaltenis. 

Dit Eplandt ís fcherp ende ondruchtbaer 
aen de Zee-känt/ doch binnen in ’t lant Vint 
men fo op de-Heuvelen als m de laeghten 
Wijn/ Olp/ kozen ende Frupten genoegh. 
Hoven al is den Olp aldaer feer goet / Diez 
inen na Valencen, Neerlant ende Italien ver⸗ 
boert. Daer is oock feer goeden kaes / die 
Berre den gheen diemen te Romen ende in 
Spangien gerkoopt/ te boven gaet. De Ju⸗ 
Woonderen doen een grooten handel in Wolle 
Lakenen/ die fp daer ront ſom / oock in Sici- 
lien bzenghen/ ende berkoopen. Pet Lant 
heeft geen fchadelijck ghedierte/ bau Ktonij⸗ 
ven/ die aldaer dichmael groote fchaden gez 
daen hebben. Men Vint aldaer een ongeloo⸗ 
velijcke menighte Berten, 

Hare zeden. 

Sertidts waren de inwoonderen deſes 
Eplants groote Zee-rooveren/ wꝛeet ende 
wilt / Woonende in de klixpen / niet anders 
doende / dan den Zee-karenden befchadigen: 
de / ende dat met klepe ende lichte Scheep- 
kens. @n ghebzupchten eertijdts geen gelt 
Ban gout ofte ſilver Hebben wel eer voo: 
die ban Carthago den krijgh gheboert/ eude 
namen niet anderg tot ſoldye ale Drouwen 
ende Wijn. Beholpen hunmet den ſſingher / 
Daer fn feer Wel mede omgaen conden/ tot 
et welcke hare moederen hun ghewenden/ 
[tende een ffuck broots aen het eynde vau 

een ſtock / het felve met fleenen Werpende/ 
ende en was hunniet geoorloft 't felbe fuck 
brootgeer te hebben / boo: fp t felve afghe 
— hadden. 
FTegenwoordigh zijn fp luyden fo Wel gez 

tibiliſeert als hare gebupꝛen / doch zijn Han 
natueren Bittigh/ fo wel als tooztijts. : 
Heel dicht aen Majorca hebt ghp de Er: 
landekeng Dragonettaende Cabrerá, 

Van het Eylândt Minorca: 

Minorca light Ooſtelijcker alg Majorca, 
ende zijnen ontgang is Lan 1 so, mijlen / ende 
is 6o breedt. Ae ban Spangien gelegen 160. 
mijlen. Ten tijden Prolomei Waren daer 
twee Dteden/ namelijck Java ende Mago, 
t welck na den naem dee Eplandte Minòr- 
ca genaamt Wozt: het heeft bele Dorpen. 
Aen den Zee-kant ie het met hooge Ber? 
genowringelt/ berfien met uptabefpzepde 
booten, Booꝛts / al iff fake/ dat Dit Eplant 

Klepnder ig alg het ander/ fa en wijckt Het 
hem nochtaug mn goethepdt niet/ Want men 
aldaer Beel meer Offen eude ander Wee 
quceckt ende opboedt/ boornemekijek groo⸗ 
te. JRupl-paerdben/ hebbende Veel grover 
ſtem als eenighe andere. Is berfien met 
twee Haveneñ / alg Maon ende Pernelle, 

Dele Eplauden maken teghenwoordigh 
een Koningrijck befonder/ begrijpende noch 
de Pyryeufen, waer af Het eene eertidtg bp 
ben Öriecken genoemt 18 geweeff Ophyeu- 
fe, bp den Latynen Colubraria, erde is nu 
ghenoemt Formentere, hebbende 70. mijlen 
Ouigangs/ So, mijlen ban het vafte lant leg⸗ 
geude, 

Dit Eplandt íe ten meeten deele Woeft/ 
ban wegen de menighte der Slanghen/ die 
Daer 3ijn/ ende Veel menfchen doen fterven. 

Bet andere Eplandt is Eville, legghende 
thien mijten van het voorfchreden ende so. 
mijlen ban het vaſte lant/ zijnen dngaug ie 
meer dlg 100. inijlen. J en 
Den aert deſes Eplandts verdzüft alle 

Slangen / ef en kan geen venpnigh gedierte 
verdragen) fonderde Konpuen / die ſomwij⸗ 
len het koom opeten. Dit Eplandt heeft o⸗ 
berbloet van Kozen ende alderhande vruch⸗ 

n 
Judit Eplande Wart jaerlijcx een groote 

menighte fours gheljaclt. Want daer ig een 
feerkeren tüdt deg Jaers / dat de Zee ins 
breeckt / ende loopt op de binen landen/ als 
Dan ftoppen de inwoonderen de plaetfe daer 
het water door ingekomen is / ende laten het 
Water alfo omgeroert fraen/ Waer af ſulcke 
groote klompen fouts comen/ dat niet al- 
deenlijckt Majorca ende Minorca daer af voor⸗ 
fien Worden ; maer brengen oock menigte 
Schepen bol na Icalientoe/ alwaer ſpeeni⸗ 
ghe Steden ghenoegbfaine provifie gheven 
met het overfchot. 
Op dát Wp nu pets berbalen/ hoe het hoe dé En⸗ 

Koningrijck Lan Majorca aen de liroone van landen Ma- 
Spangien ghefomen ig/ fomoetmen eevfie-Jorca ende — 
ljck Weten dat de Africaenfche Moren dit Minorta gen 
plande in hadden tat het Haer ong Veeren genk aje 
1240. dat Ferdinandus Honing ban Kaftilien komen * 
Daer eerſt upt Majorca verdzeben heeft: 8 
maerde Moren daer wederom in ghetreden 
zünde / was het van noode Dat Tacobus bai 
Arragon (fone des Konings Petri, die boos 
Muret omgebracht is) daer heren met ghe⸗ 
Wapender hant trock: ende byſtant genie: 
tende ban den ghemelden Ferdinando, dede 
hp fo welzijn befte / dat be Moren daer upt 
verdreven wierden; ende heeft terſtont daer 
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166 Van den Staet des Konings van Spangien, 
ouden titel ban Koning Lan Majorcaende. , ende Dragomago- Ende boven Eviffe, tuf” 

Minorcsl ghedraghen/ ontrentbenjate 1240. | {chen Majorca ende ben mont van de Bebie: 

Siet dit ig het recht/ dat be Koningen van re Ebro: fight een Blepn woeſt Eplandeken) 

Arragon op deſe Eplanden hebben / ſulcx / at genaem oncolibre, ende dock in het gat 

bet Koningrijck bau Arragon gebechtsjude | ban defe Brviere light het Eplande van Al 
aen de kroone ban Kattilien, door het Hour | faques- Ö 
welijck Ferdinandi ende Iſabellæ; de Konin Epudelijck / dicht b de Hav bart Car- 

gen bauSpangien hier upt ghefgzoten ziju — het Eplandt / t welck. aber 

de/'t felte gerechtelĳcken befitteun. mepntick genoemt wort Sombraire, 't Welce 

Rontfom de Pytyeufen, namelijtk For- | Keklepn ts / ende heeftnietg dat verhalens 

menterre ende Eviffe, zijn noch drie andere. | waerdighis. 
rnc tnt 

Eplaudekeng/mamelijck Vedran, Conirello, 
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Kort Inhoudt : 

ï Erſcheyden namingen deg Koningrijcks van Napelsín de Hiſto⸗ 
rien: met De beſchrij vinge ban zijn grootte ende Landt-palen. z. 
Gerlt m fes Wandtichappen verdeplt/ende nu ín twaelbe. 3. De 

poornaenſte Eylanden ende havenen deles Kijchg. 4. Enghenſchappen / 
Die in dit Wijck van Napels gebonden worden / is De ſchoonſten aert ban 

Paerden / die Den Koning van Spangien daer hout:de ſpruyten van medici⸗ 

nale wateren/ende badt-toven van verfchepden deught: een ſolphur · landt / 
omcingelt van brandende Motz-eerren/upt De welcke den alunn getrocken 
wozdt: van Ger gebergte Aftruna, ende banden Tarantcle,met De welcke 
men het venijn door gezang ende (pel ban Inſtrumenten verdeijkt. 5. Des 
fehujbinge der zeden ende naturel Det Napolit anen / fo oude als tegenwoor⸗ 
dige/oock mede Baer maniere ban haer leben. 6. Haren rijckdoem / voort · ko⸗ 
mende van Den handel met de Venetiauen; ende ban Den. Koophandel in 

aman⸗ 
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amandelen, laffraen / zijden / olne / Wijnen / peerlen ende corael met uytheemſe 
Volckeren. 7. Waer in deſes Kijcks ſterckten beſtaen:wat Krijghs volck 
ende Oorlogh · ſchepen aldaer onderhouden worden. Zijn voornaemſte For⸗ 
treſſen / Steden ende Kaſteelen. 3. Het gouvernement beltaende in zeven 
VDice Konen / waer af den General te Napels woont. 9. Aerdts biſdommen 
ende Biſdommen in het Koningrijck van Napels zijnde. 10. De Koningen 
Die tat Delen tijdt toe Daer ober geheerſt hebben. 
mk It Koningruijck / ’t Welck bp | ’t welck’t Eplant ban Sicilien felve is. Want — 

‚ hade helft vanſtalien begrijpt/ 
v neemt zijnen naem Van des 

Tants boomaemfte Stadt / eu⸗ 
2 de de Diftorp-fchrijveren noe? 

ets W menbhetnudus/ dan het Ko⸗ 
ningrück Van Poürlle, ende dan het Koning: 
riück Van Sicilien ober defe zijde de Far, om 
t felbe te ouderfchepden Lan het Koning: 

ſommighe Koningen/ die het Bijck tan Na- 
pes ende Van Sicihen te ghelijck befeten heb⸗ 
en/ noemden hun in hare titelen / Kaningen 

van bepde De Sicilien , namelijck/ van't gez 
ne ober defe zijde/ eude Lan’ tgene over d'anz 
der zijde Bau de Far gelegen is/ ghelijck ſulcx 
gedaen hebben Fredericus IL, Carolus 1, gan 
Anjou, ende Alphonfus van Arragon; Na- 
pels,ende Sicilien. rijck ban Sicilien ober ghene züde de Far, 

Pit L iiij 
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Dit Koningrijtk begint ban de Giviere 

Tranto, waer af den ingang ten Noorden is / 
eñ banTerracene bp be rivier Vfenfe,die hem 
in de Toſcaenſe Zee ontlaft/ende tot de engte 
ban Sicilien ontlaft/ ig befloten tuſſchẽ de A⸗ 

_ driatife ende Toſcaenſe Zee/ gelijck een half? 
Cplant. Is gegrenft ten Weten aen de twee 
Arbieren Vfenfe ende Tranto; ten oorden 
de Adriaufe Zee; ten Zupden de Tofcaente 
ende Siciliaenfe Zeen / eñ ten Ooſten de Ioniſe 
Zee. Men vergadert zijn mate in deſer voe⸗ 
gen, Wan Terrãcine t ot Napels rekentmé So, 
mijlen: ban Napels tot Cabo di Golfo di Po- 
licaftro 147. mijlen: ban daer tot Rhegium 
Calabrinum 180, mijlen: ban Rhegio tot 
Cabo di Spartivento 133 .mújlê: ban daer Wez 
derom tat Cabo di Colonna 195.mijlen: ban 
Cabo di Colonna tot Tarentum 200, mijlen: 
ban Tarentuim tot Cabo S. Maria 30, mijlen: 

Vanden Staet des 
van Daer tot Cabodi Otranto 26.mijlen: ban 
defe-Cabo tot Cabo S.Angeli 222. mijlen: enz 
de Van daer tot de Awwiere Tranto 200, mijlé. 
Alle welcke mijlen bpeen gherekent zijnde / 
maken 1318, mijlen ende ſodanigh is zijnen DEomloop, 
omloop/die meu alles te water doen cau: tot des Lontnge 
het welcke dan voegende De 150. mülẽ / diemẽ 
inde breedde rekẽt tot de Wefierfche fchept- 

ael/ volgens deu wegh / die te lande gedaen 
an Wozden/falmen bevinden ’tfelbe uptte 

bzeugen 1468,mijler/ eñ dit voor dẽ gantſchẽ 
omloop des geheelẽ Koningrijtx vã Napels. 

Alphonfus TI, Koning ban Arragon, van 
Napels ende Sicilien, deplde dit Lick in fes 
Pꝛovincien / namehjck / Terradi, Lavora, 
Principado, Bafilicata,Calabrien, Poville,enz 
de Abruzzo, maer naberhant heeft hp Po- 
ville in drien berteplt/ nameltjck ín Otranto, 
Bari, ende Capitanat. Ferdinandus V, ende 
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Konings van Spangien. 
Ludovicus XII, Woning Van Vranckrijck 
peplden het Lijck onder malcanderen in des 
fer voeghen: alg/ dat Poüille ende Calabrien 
aen — ghehecht ſouden blijven / ende 
Terra di Lavora, met de Stadt Napels ende 
Abruzzo gen Vranckrijck; Bupdent-daeghs 
ette eee in twaelf deelen ver⸗ 
beplt/ namelĳjck Terra di Lavora; Abruzzo 
over bepde De zijden ; Poüille in't gheheel ; 
Capitanat; Principado over bepbde De zijde; 
Bafilicata; Calabrien hoogh ende laegh; 
t JLant ban Bari ende Otranto; begrijpt int 
geheel 2700. bewoonde plaetfen/ Waer af de 
20, Aerds · biſdommen zijn / ende 127. Biſ⸗ 
dommen / met noch 1400, plaetfen van on⸗ 
trent de twee millioenen fielen bewoont. 
De Zee langs omvarende vintmen Terra 

di Lavora liggen/ ofte Campania Felix, waer 
af Capua, daer Hannibal met zijn Beprleger 
berwinterde/ eertĳdts de Booftftadt Was: 
Doch nu is/ niet alleen Dan dit Landt maer 
van t geheele Koningrijck / Napels de Hooft⸗ 
ſtadt; heeft ontrent 7- mijlen in de ronde / is 
oock bp onfentijde feer Dermeerdert/ ende 
foude noch grooter aenwas ghenomey beb: 
ben/ indien den Koning Van Spangief niet 
berboden en hadde pets aldaer meer te tim 
meren: tot het welcke hp door de Baroenen 
des Bijcr-gedzeven wiert Welcker onders 
danen hare Woonplaetfen berlieten / om de 
geocktrapeerde bzpdommen ban Napels te 
ghenieten : de Stadt heeft drie Kaſteelen / 
Waer af het pzincipaelfte ig Caftel-novo, 
ghebouwt doo carolum Lan Anjou: Heeft 
een haven / die niet feer groot / noch niet feer 
berfekert en is / doch is nu een weynigh ber: 
Beke: daer iseen Cimmer-Werf/ alwaer 
eel Oorlogh· ſthepen ghemaeckt worden: 
Men telt in deſe ſtadt meer alle ꝛ20oo00o. per⸗ 
oonen: Men ſtelt in deſe Provincie drie 
zooft ſteden / namelijck Capua, Napels, en⸗ 

be Surrentum; noch 22. Steden/ onder welt⸗ 
Re be voornaemſte zin Gayetta, Seſſa, Ceano, 
Calui, Venafre, Cafertea, Nola ende Averfe, 
noch 166, Kaſteelen ende bemuerde plaetfen/ 
met 170, Dorpen, 

Bet Hardt Principado Heeft ten Weften 
Terra di Lavora gheleghen/ ende ten Oofien 
— is 16, — ende hſana 
ende zijn principaelfte Steden zijn Nocera, 
Sanfereri — Maſſa, Vic, Rivel, 4- 
malfi ende Salernum, Nocera light 9. mijlen 
bande Zee/ ende Sarne 4. ende rontfom he⸗ 
tien zijn beel Dorpen. Rivel iseen Stadt / die 
t federt weynigh jaren herwaerts gheficht 
is / ende geen Steden deg gantfchen Koning: 
rcr behoeft te wijckẽ ban Wegen zijn heere 
lijcke hupfen ende geftichten. Amalfi is een 
fchoone Stadt/ doch Loor defen meer ber: 
naemt geweeft: alhier ig het Zee-compas 
(gelijck ſommige feggen) ghevonden; doch 
Woet ban Pafchier tm gin opſoeckinghen 
fcherpelijck wederleyt; bewijſende uyt oude 
Franſche Poeten dat deſe vindinge veel ou 
der is. Salernum is een ſeer oude Stadt / ghe⸗ 
legen 1000. ſchreden van de Zee / hebbende 
fchoone Hoven binnen zijn mueren ende is 
berften ban een Vniberſiteyt; ende defe 
Stadt draeght ben naem ban Principado. 
Doch moet gefept zijn / dat Principado ober 
deſe zijde hem langs de Zee uptftreckt/ van 
Salerneaf tot Policaftro toe: ende van/8. Se- 
verijn tot Palude, ende de Miviere Silaire 
loopt bpna daer dwers door henen: begrijpt 
de Aerds-bifdommen Lan Salerne ende A- 
malfi, met noch 15, andere Steden /ende 213. 
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befloten plaetfen ofte Kafteelen/ onder welce 
ke Evoli met het Bos ie/ Fiano met zijn lane 
ge ballepe van zo. mijlen lang ende 4. mileu 
bzeet/ omcingelt met wel bewoonde heudves 
len. Principado over gene zijde firecht fich 
upt ban Nufco tot Coñſe, eũde Cedogne, be⸗ 
grijpende defe twee ende noch acht andere 
Dteden; namelijck Anellin, Arrian, Bifache, 
Monrtemaran, Mont-verdo, S. Agatha, S. 
Ange, Vic, ende noch 53, bemuerde plaetfen 
ende Cafteelen. 

Bafilicata begrijpt Lucanien ende een deel 
Van Pouille: heeft tot fchept-palen ten Wez 
fien de Kiviere Silaire , zijnde de limit ban 
Campanien; ten Zupdeu de Tofcaente Zee ; 
ten Zupden de Hibier laë, neder-Calabrien, 
eude een deel vant hooge ; ende ten Noorden 
Terra di Bari; heeft onder hemde Steden 
Melfe, Venofa, Potenga,Cerenca, Tricaire, 
Lavel, Montpelofe, Marfico, Rapolla, ende 
93:bemuerde plaetfen. 

Neder-Calabrien heeft tot fchepdt-palen 
ten Noorden het Hooge Calabrien ; eertits 
Magna Gracia genoemt/ met be Giviere ban 
Crathide, ende een deel Lan de Alpife ghe⸗ 
— ten Weſten de Aibiere Lan met 
Bafilicata; ten Zupden de Tofcaenfe Zee/ens 
de de engte Lan Sicilien; ende ten Wefteneen 
Deel van de Adriatife Zee. Sine Hooftſtadt 
is Confentia, een oude Stadt / begrijpende 
feben Bergen/ ende heeft een ſterck Kaſteel 

een hoogen Bergh liggen/ ’t Welck des 
tadB meefter is / ende aller omligahende 

plaetfen, De Stadt ig omeinghelt met de 
Nivieren Crathide eude Bufenta ; ig noch tar 
melijcken rijck/ hoewel de felbeeertijts rijc⸗ 
Ker gheweeft ig. Behalven defe Dtadt ig 
daer noch Frede ende Belmont, de Stadt S. 
Euphemij, die de Zee daer ontrent ben naem 
ghegeben heeft ; Tropia, een ſchoone / viche 
ende Wel bewoonde Stadt, Rhegium een 
oude Dtadt/ghelegen op der hoeck Van Ita⸗ 
lien, kertidts fterck ende machtigh/ tegens 
Woordigh bpna verwoeſt / vooniemeſijck 
tfedert den Jare 1594, dat den Turck de fel 
ve berbzande. Daer is noch Caftelviliare, 
liggende op den top van een hoogen Berg; 

anfaut, t welck Deun naem Lan een Wer? 
toghdom draeght / Turran, Rugian, ende de 
Steden S.Marco, Marturan,een oude Stadt / 
gelegen int geberchte ban de Alpes ; Taver- 
na een fchoone ende Lolckrijcke Stadt, Ni- 
caftre een Stadt gheleghen 3. mijlen ban de 
Zee ;-Montleon in de Mpiſe geberghten gez 
legen/ dragende den name van Graef fchap/ 
ende Terranova een volckrijcke Stadt. 

*tHooge-Calabrien (getupge Ptolomeus) 
heeft tot palen ten Doften de Adriatife Zee; 
ten Zupden de Bibiere Alica endet Neder- 
Calabrien ; ten Weften de Reviere Crachide 
ende’t Alpife geberghte met Bafilicata; ten 
oorden de Golphe ban Tarentum ende Ter- 
radi Bari, aen defe 3übe ligghen twee bere 
maerde Cabo, ‘teen Cabo di Colonna, eers 
tijts Lachina ghenoemt; ’t andere is die ban 
Scylace, Die (eer ghevaerlijck 18. De Hooft⸗ 
ftadt defes Tandts is Cantazare; Daer na 
bindtmen Hierace, ’t welck den name ban 
Marquiſaetſchap is ; Bellicaftre, een Stadt 
8, mijlen vande Zee gheleghen; Crotoneen 
oude Germaerde Stadt / ende draeght dert 
titel ban Marquiſaetſchap / doch fo rjck 
ende bewoont niet/ als eertijts; Cariatha, is 
een Graeffchap ; Biflignan ís een Vorſten⸗ 
dom / heeft een ſſerck Kaſteel; Terfia, Cori- 
lan, Rofan, een fierche Stadt / liggende drie 

5 mijlen 

Rhegium aft 
ghebzant ín 
De jare 1594 
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mijlen van de Zee; Caſſan, Altavilla is een 
Voꝛſtendom,ʒ Matera, is een Aerds⸗· biſſchop⸗ 
pelijcke rijche Dtadt ende Wel bewoont; 
Gravina is een Bertoghdom; Tarentum ig 
een feer oude Dtadt/ ende 'tepude ban het 
hooge-Calabrien ofte Magna Gracia, heb: 
bende een bermaerde Haven / is een Vorſten⸗ 
dam: ende Was de boozt- plaets Lan dE Phi⸗ 
dofophe Archira. 

Eertüds Het lant ban * Otranto begint bp Taren- 
Hydrunmm, tum, ’t welck zijn pael ter Zupdenis/ gele 
genoemt. oock de Zee tot Cabo S.Maria toe; ten Oor 

fien grenſt het aen de felbe Cabo,als ooc aen 
De lonife Zee; ten Poorden van Otranto af 

Eertÿds / tott Brida toe; ten Weften Terra di Bari met 
Brundufium . eÉ groot deel Van het hooge-Calabrien, Zijn 

forme ís gelijck een half Eplant/ aengefien 
het omcingelt ig met de Adriatife ende loni- 
fe Zee. De breedde tuſſchen Brida ende Ta- 
rentum {8 zo mijlen na Plinij feggen/ ende na 

+ Ditsjn Raflani 4o, mijlé, De vaert rontſom ig + 200, 
Italiaenſe mijlen / fodat den omgang deſes Lants is 
—— * ontrent 240, mijlen: zijne Stenen zün Lecy, 
gaens. liggende zo.mülen ban Cabo S. Maria ende 

ì is een rijcke en welbewoonde Stadt. Otren- 
to, een oude Stadt/ eude tamelijcken bez 
Woout/ heeft een ſterck Kaſteel op een Bots: 
fteen liggen/ na de Zeeliggende/ ende een vez 
delijcke goede Haven / hoewel de Noorde⸗ 
Winden Wat onderworpen. Brida is een oude 
Stadt/maer nu bp na van wegen de borger⸗ 
lijcke twiften gheheel verlaten ; zine haven 
Was eertijdts onder de boornaemf hhere⸗ 
kent/ doch nu fo toegevult / dat de Galepen 
ter nauwer noot daer door pafferen mogé, 
Caftro is een Zee-ftadt/ hecnaemt doo? de 
baden, die het Lan den Turck gheleden 
ee hd 

2 Gertjos  *Pouille 18 Van de oude in tween ghedeelt 
Apulia ghes grwoeeft/ namelijck ín Terra di Bari, eertijts 
noemt, eucetia ghenoemt/ endet vlacke Pouille, 

Dat fp oock Daunia noemden /ende Waren de: 
fe twee door de Riviere Lofante — 
In dit tweede Wort begrepen Capitanat, 
’ welcke begrijpt den bergh S- Angeli, ende 
zijn omligghende plaetfen/ ende ín alles 13, 
teden/ go. Kaſteelen ofte befloten plaetfen. 
De Steden zijn S- angeli,Monfredonia, Si- 
ponta, Salve, Lefine, Viefta, Afcolia, Bo- 
vina , Firenzola, Veolurate, Tremola ende 
Troya · 

Bet lant van Bari begrijpt 36. Kaſteelen of 
befloten plaetfen/ ende 14. Steden / waer 
af de vernaemſte zijn Bariende Trani, daer 
na Monopoli , Polignan , Gravina ende 
Bitonte. 

Bet vlacke Pouille is ghegrenft aen het 
lant ban Bari, ende de Reviere ban Lofan- 
te, ten Zuyden het Alpiſe gheberghte; ten 
Weten Abruzzo, ende teu NRoordeñeen ghe⸗ 
deelte bande Adriatife Zee, 
Det Lant Lan Abruzzo, eertijts der Sam- 

niten lant/ heeft tot fchept-palen ten Doften 
Het vlacke Apulia met de Gebiere Salina; ten 
Weften de KRiviere Trante, ten Moorden 
de Adriatife Zee / ende ten Zupden het Al- 
pife ghebergbt: Dit landt Wort berdeplt in 
Abruzzo ober deſe zjde ende Abruzzo ober | 
gene zijde ban de Gebiere Pefcare. Wet ees | 
ne begrijpt 1so. bemuerde plaetfen/ ende 
bf SDteden/ welcke zijn Beneventinum, 
Lancian, Villa di Chierti, Burella ende Sul- 
mo, het andere begrijpt 284. Kafteelen of be: 
floten plaetfen/ ende 4, Steden ; welcke zijn 
Aquila, Atri, Villa diPena, ende Terame. 
Beneventum Wiert aen den Boomfchen ſtoel 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
ghegheben boor Henricum IV, ín wiſſeling 
Ban een feecheren tribupt/ ban Bambergen 
ghenomen door Leonem IX, erde verſchey⸗ 
delijck ghehouden zinde / ig eyndelijck door 
de Poꝛñiannen aen der Paus ghebracht. A- 
quila is door den Keyſer Fredericum IL, ghez 
ſticht / die de volekeren van Amiternum ende 
Forcoinge daer voerde om het Koningrijce 
be van die zijde te beveftighen, In Abruzzo 
Woet begrepen het Graefſchap van Molifi, 
t welck ro4, befloten plaetfen heeft ende 4, 
Steden/ als zijn Bojane, Guardialferie, Ifer- 
nia,ende Trinente, F cove Hierter 
In de Adriaufe Zee tegen ober Apulien, 

liggen de Diomedife Eplandeu/ Waer af de 
geoptfie hupden genoemt Worden: S. Maria, 
remitana , ende S, Dominico, Behalven 

deſe vintmen noch in de loniſe Zee/ tegen oz 
berde Stadt Gallipoli, Infula di Achata, 
wepnigh bermaert „ende in de golphe ban 
Tarentum zijn eenighe weynigh bernaemde 
Eplandekens / waer af het grootſte genoemt 
Woet S. Andrea; ende tegen ober Cabo di Co⸗ 
lonna, ligghen de twee Eplanden ban Diof- 
corus ende Calypfo. 

de Tocaenfe Zee ligghen eenige Epe 
landen / die aendit Koningrijck behooren? 
namelijck Palmarola,, Pontia, ende andes 
je erne niet beſchrijvens waerdich heb: 
ende. 
Noch ſiet men in de Golfe van Pouz- 

zoli ende Napels ontrendt achthien Ep⸗ 
landen/ Waer af Iſchia het voornaemſte 
is/ 'twelck 18. mijlen omgangs heeft / 
ende foo met hoogte klippen befet/ dat- 
men daer niet Dan daor eenen wegh in coz 
mencan. 
Bp Ifchia ís °t Eplant Profide ghelegen/ 

hebbende Gamijlen omgangs. _ 
Pet laetfte Eplant ig Caprea, inhet welc⸗ 

ke hem Auguftus fo menighmalen verma⸗ 
Ken ging:d’andere hebben niet bpfonders om 
te ſchrüven. f f 
Daer zijn Wepnigh Havenen in ſodani⸗ 

ghen grooten omgang des lants / alhoewel 
ſommige golfen ofte inhammen oock wel 
tot Bavenen dienen konnen; doch zijn die 
niet feet wel berfekert/ ghelijck die van Na- 
pels, díe meer tot pompe Dient/ als tot ber. 
fekerthept der Dchepen/ Want de Galepen 
(alg de Zee aheheel onftupmigh ís) moeten - 
afvaren na Baya. De Golfe ban Gajet te Wart 
ooc Voor een Haven gehouden. Den Inham 
van Tarentum foude tonnen beguaem ghe⸗ 
maetkt worden/ vermits die om zijne geles 
genthept ban outs daer altijt toe gebzupekt 
ts gheweeft/ fo ban de Lacedemouniers/ alg 
bande Turcken. 

Geftalteniffe des Lants, 

Dit Koningrijck bzengt boort alders 
hande dingen tot onderhoudt deg menfchen 
noodigh zijnde / ende heeft formmige tot me⸗ 
dicijnen bequaem / maer een groote menighe 
te tot lechernpen/fo dat het oock andere lans 
der daer mede ten bollen gerijben can; heeft 
onder andere dingen oock heerlijcke fchoone 
Paerden/ waer af den Koninck vierderhan⸗ 
de foozten laet opqueken/ gelijck mede beel 
groote Weeren doen/ de welcke men ten lans 
be niet uptboerenmach/ dan met Wille ban 
den Dicerop/ die het felve felden toes 
laet. Boven al Waft daer overvloedt ban 
Mozen/ Wijn/ Olp/ ende Zijde / tig 
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in ‘tKoningrijcke van Napels. 
alderhanbe.frupten. Bet Oraeffchap van 
Rhegium, ende beelandere plaetfen ban Ca- 
labrien gheven fupcker, Campanien gheeft 
goede Wynen ende feer lechere halen. Bont: 
{om Pouzzoli bintmen verfchepden medici 
nale watereri/ ende Badtſtoven ban diver: 
fen aect. Men fiet Daer oock een belt Lol ſulf⸗ 
fer/ befedt met hooge rotſen / die geftadelijc: 
Ken branden/ Waer upt melt den alupu trect/ 
ende oatk ghekoockt wort. Daer ie mede 
t geberghte ban Aftrunen, ’t weltk feer wel 
eenn Amphitheatrum bergbelijcht. Badtſto⸗ 
beun om te ſweeten zijn daer oock genoegh. 
De locht deg lants ban Otranto is (eer. goet, 
nochtaus regueert de laferpe in dit lant feer/ 
de welcke (fo men meent) Loortcomt / om 
Dat aldaer te veel Derchen-bleefch ende 
dzooge vijgen gegeten worden; het lant is 
op het blacke ſcherp / doch om gedolven zijne 
de/ is het goet: ede al ijk fake dat aldaer 
Wepnigh waters is / nochtaus zĳnder ſchoo⸗ 
ne weÿden / voortbrengende ſchoone Kogge, 
Haver / Gerft/ Olpven/ercelente meloenen, 
oock Mupl-paerden Ende Efelen/ die veel 
gheacht wordeu, An dit lant woeteen Dier 

epgenfchaps gebonden/ Dat ſy Tarantele noemen/ met het 
pen ban bet 
Dier 4e 

zantele ges 
noemt. 

welcke fp doo? ghefangende clanck ban In⸗ 
ſtrumenten het venijn bLerdeijven cunñen: 
t welcke Gellius (bolghens de authoriteyt 
Theophrafti) oock van andere Dieren ghe⸗ 
tupgbt. De Springhanen doen oock graote 
fchade in het Woren/ dach Han een Vogel 
Gavie gherigemt / wort Daer grooteljcx 
in verfien: Is mede jaerlijcr feex van deu 
bagel gequelt. Men haozt den donder deg 
Winters fa Wel alg Somers. De Laurie: 
ren / Myrt boomen / Olyven / ende Ceder⸗ 

des Kants rontſom Otranto, De rotſen / Die 
het aen de Zee-kant beffupten/ zijn fa bros/ 
Dat binnen ioo aren tijts meer als So. ſchre⸗ 
Ben a zr te Wan de Zee. Doch Brun- 
dufium Geeft cen quade Locht / overmits 
dat de plaetfen daer outrent / oock de Stadt 
felve (eer Wepnigh bewoont zijn/ 't welcke 
Ule tijt een berderf ende bp-een-berfamelin: 
gl e ban alle verderven gheweeſt is, An het 

ant vau Apulien hoewel de belden ſandigh 
zijn/ nochtans wort veel Dee onderhouden. 
Abruzzo. 18 het koutſte lant van het gehee⸗ 
le k* —I— S,Severijn ís vernaemt ban 
weghen de goede. Wijnen die aldaer wafr 
feu. Bp de Rufte Van Amalphi, ende over 
befe zijde ban de klippen 3hiufchaone Val⸗ 
lepeu/ met bele luftige Fouteynen ende Be⸗ 
ken: dit Lant heeft veel Granaetappelen / 
Citroeuen / Drangien/ Olyven / Peeren/ 
Pꝛuvmen / Kerffen ende diergelijcke vruch⸗ 
ten; oock goede Wijnen / verũoeght niet al⸗ 
leen deu ſiaeck / maer oock dei veuch/ ende 
dat daag de FP pathen/ Laurieren / Klim/ 
Paluen / Bofemarjnen/ Koſen / ende dier⸗ 
gelijche planten. Det Laut rontſom Galer⸗ 
na draeght veel Citroenen/ Lamoenen / 
Granaden / eũ Orangien· appelen / alg meer 
bier geltiche Frupten.Bafilicata is bptans ge⸗ 
heel berghachtigh / derhalven de ficooperpé 
feer onderworpen. Ontrent Pelta dragen de 
Äoofe-boomen tweemael des Jaers. Cala- 
brien geeft Kozen/ Haver / veelderley Wij⸗ 
nen / Olpben/ Dijghen/ Supcher / Honigh / 
Sout / Gout ende Silver / oock veel Woſie/ 
Katoen ende ſaffraen: brengt ooc fo Veel zijde 
als ’t geheel Iralien boet; opsk Veel Vlag eu⸗ 
de Kenmp. Wat de Eplandkt aengaet/Hchia 
heeft goede Wijnen ende beel Frupten; als 

— geben ghetupgenis Lau de deught 
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oock menighte ban fulffer/ alupn/ erde vele 
Baed· ſtovẽ:dat LvanProfide werpt vper upt/ 
ende Heeft Warme Baed-ftauë: Caprea heeft 
ri ie oren / Maer Veel vleys / vis / ende gez 

A 

Der Invvoonderen oude Zeden. 

Cen ſeecker Oude (chzft/dat die van Ter⸗ 
ra di Lavora (ofte Campanien) hovaerdigh 
waren / vermits De leckerheyt des Wijng/euz 
de goetheyt des lantgen lochts. Alhier wa⸗ 
ren De onder aertſche inganghen / alg mede 
het ſpeloucke der Sybillen, tot welche plaets 
ſen/ gelijck Stvabo ſchrüft / fp door facrifteien 
ingingen / ta dat fp den Goden verfoent had: 
Deir; de Prieſteren deſer Afgoden waren daer 
bp om den lupdẽ Daer ín te gelepde: daer War 
een fontepn/ Die fp voor een Delfthe Kwiere 
(Phlegeron genaemt) bielden/ erde dat Lan 
Wegen zijnen fkanc der Wateren. We Prieſte⸗ 
rein leef DE van t gene de lupdé (Lady de welcz 
ke fp aen het Drake! om vaet vraeghdẽ) hun 
gavẽ / ofte ban’t gere fp met metael-grabinz 
ven wonnẽ: Hierom ift dat Homerus ſeght / 
dat fp nopt geen Sonen fagen;Defe Prieſte⸗ 
ten sijn naderhant vaneen (ekeren Roning / 
die hare voorſeggiugen logenachtigh bevoũ⸗ 
den hadde / geheele uptgeroept. Ce Napels 
Was alle bijf jaren een fcherm-fpei Lan Woze 
flelaers; ooc een wed-fpel ban ſangers / ende 
Dit Dog bevel ban het Brakel. Dier ontvent 
Was Lokris gelegê/ die door Saleucum fa gez 
tibilifeert Was/ alwaer men oock een ftrop 
ont den hals doen moſt / wanneer pemant een 
nieuwe Wetden volcke voorſtellen wilde / op 
dat / ſo die niet aeugenomen en wiert / hp tere 
ſtont omgebracht ſoude worden. Van dersy- 
bariteren baucketten ende verwijfde wellůſ⸗ 
tigheyden is gendegh by allen Schrijveren 
emelf/ bie oot hare Paerdẽ op't gelupt der 
nfierumenten hadden leerf Danffen: boorts/ 

Was dit geheele laut fa gvervloedigh ft lers 
keriptei wWelluften/dat Hannibal afdaer zijn 
eere eñ ’t bercregen goet op eenen hosten tijt 
berlozen heeft/ gelijck Titus Livius verhaglt, 

Hare huydenf-daeghfche Zedene 

‘De Napolitanen zijn meeft alle (eer aer⸗ 
digh / endẽ cloec ban geeft/ beminnen de wel: 
luyten fo deg lijf-tochts als des bleps/ meer 
als pemant ter werelt. Den Adel ouderhout 
hem meeft te Napels, fa om de goede locht/ 
Die aldaer is/te genieten / als om het geet gez 
felfchagt te onderhouden. geene niet/ Dat” 
men ergens een grooter getal Lan aerdighe 
LRidderen Lindê foude/ alg meu te Napels deg 
Somers buptende Stadt fiet/ alwaer fp de 
offeren ontmoeten) die hun in hare koetſen 
bermeyden / de ſelve te paerde vergeſelſchap⸗ 
pende ſo wel met een lieveljcke ende bequa⸗ 
me praet/alg meteen ſtatige ſſeyp; altjt hun 
beſigh houdende ín de vryagie met deſe Jof⸗ 
feren / ſo datmẽ ſoude oordeelen / dat niemans 
den anders als deſe ſulex eu betaemde. Dock 
is deſe aerdighept met eẽ genoeghſame cou⸗ 
ragie bergefelfchapt/ aengeften den Napoli- 
taenfchen del Van natueren gerepght ie DE 
krügh over al te ſoecken ende na te volghen / 
oock hun daer tn feer treſſelijchen te quriten/ 

eltick aen het gepaſſeerde in de Pederlarte 
che oorlogen ghendeghſaem blckeude is / 
alwaer geſtadigh een groote Adel deſes ko⸗ 
ningrick hun heeft laten vindeu: Oock en is 
tahemeen riet min in deu oorlogh PRE 

an 
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Want een pegelijcken genoegh bekent is / dat 
Den meeſtẽ hoop des voetvoltx Van dẽEertz⸗ 
hertogh ende vanden Koning Lan Spangien 
upt dit Bijck opghelicht waren, Mack is Dit 
volck feer tot den Koophandel ghenepgbt/ 
doch ’t gene hun ban defe genegenthept ende 
begeerte aftreckt/ is den laft der fclhattingen 
die alhier veel grooter ende. onbeljoorlijcker 
is; alfmen wel (oude connen gelooven. 

Hier voren is gefeght/ dat de Napolitanen 
alle aerdigh waren/ doch defen regelen is fo 
gemeenntet/ of Daer zijn oock Wel plaetfen/ 
alwaer de couctofp ende mauierlijckhepdt 
gants onbekent ig. Want ontrent Monfzult 
1e forouwenende wilden bolck / als ergens 
in Italien, ende bp na alle die van Calabrien 
zijn botter van geeft/ alg alle de andere/ gez 
lijck de oude oock Van hun ghetuyght hebe 
ben: die van Otranto zijn geheel ſſecht ende 
fander konft/ fo dat oock defe flechtighept 
meer upt een bathept/ dan upteen Lepbept 
Des gemoets voortromend ig, De mannen 
eude brouwen zijn tot de minus meer als pe: 
maut ter werelt geneyght: Oock ís tot defe 
luft nergens beter beguaembept als te Na- 
pels te vũiden / eñ dat vermits de aentrecke⸗ 
lückheyt alter dingen: Oor heeftmẽ ſommi⸗ 
ge mannenen Vrouwen din 2 plaetfen ha⸗ 
re namen gegevé/ die genoegbfaem hare hu⸗ 
meurête ſſeñnẽ gever, Want men noemt die 
gan Bafilicata roeckeloos; Die Lan Neder- 
Calabrien bot; de Vrouwen Lan Konfentia 
hartneckigh / die ban Beneventum boerachs 
tigh ende grof; die van Capua hoovaerdigh; 
Die Van Napels doende ofte beſigh; ende Die 
ban Brundufium lanterfanters, Die van Na- 

els, gelijck oock meeft alle Italianen / en 
ulle wepnigh goede cier in hare hupfen mas 

ken / maer gaen geerne coftelijck einde trots 
gecleet/alle hare coften aen het upterfte ber: 
tierfel hangende. De brouwer: gaen aldaer 
fo hobaerdelticken gecleet/ dat de minfte aen 
de cleederen bpnaeen Brielle ghelijck is ; 
ende fouden liever geheele dagen baften/ dan 
op de ſtraten niet toſtelijck gepareert te gaẽ: 
De gene die geen middelen hebben / om farupt: 
wendigh gecleet te gaen/ fullen gehele nach- 
ten lieber wercken/op dat fp des Sondaghs 
eñ op andere D.dagentrots ende maquifijck 
Booz de luyden berfchijnen ſouden / eñde deſe 
pdelhept in ſwang heuden. 

Rijckdommen defes Lants. 

De bolckeren van deſe contrepe mochten 
Bun alfo gheluckich noemen alg eenige ban 
Europa, fo fp niet te feer gequelt eude belaft 
eu waren Van hare Officieren; gengheſien (p 
niet alleen de onfaitgeerlijcke overvloedigh⸗ 
hept alter dingen hebben/maer oor een groo⸗ 
te gelegenthept om de felbe Waren doo, Ro⸗ 
matipen ende andere Provincien ftucks-Wwijz 
fete verkoopen; hier toe can oock behul⸗ 
piah sijn den ouden handel tuffchen hun ende 
De Denetianen/ tot de welcke die Van Apu- 
lien ende Calabrien fich (eer genegen toonen / 
ende dat om dieſwille bat hare meeste baert 
op die plaetfe is / ende foude fonder haer veel 
quaets berdraghen moeten; gelijck men de 
BVoorleden jari) doẽ den handel am de peſts 
wille / op Venerien verboden was / ghefien 
heeft; behalven noch dat noch eenige vrient⸗ 
ſchap tuſſchen haer is / van weghen dat de 
Penetianen een deel landts daer in beſeten 
hebben, Daeren is geen Landtfchap in Ita⸗ 
lien die fo beel Waren uptfepnden/ alg defe: 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
Want fplupden den vreemdelingen Heel No⸗ 
ten/ Amandelen / ende andere Dierghelijcke 
dingen berkoopen/ fepndende de felve oock 
totut Barbaryen ende Alezandryen: wibi 
fraen wort na berfchepden plaetfen ghefonz 
den/ voorſiet Genua Van zide / alg oock die 
ban Tofcanen; die ban Venerien proeven 
haer goede Dlpen/ alg oock andere plaetfen; 
ban Dijn, Paerden / Dchapen ende Lam: 
meren berforgen fp Romen ende andere Pro⸗ 
binten, Apulien berfiet Venctien , Slavo- 
nien, ende Fofcanen Van vleys. Den wijn 
van S,Severijn iste Bomen coftelijck ende 
Wel ghewilt. Het Neder-Calabrien fent beel 
Eozaelg na andere Provincien; Caftro is ban 
Weghende Olpen/ die daer ban alle kanten 

cocht worden/ feer bermaert / Want de 
Rooplupden ban Genua de ſelve feer comen 
opkoopen. d ) 
Den — van Spangien ſtrijtkt ban 

bit Koningrijtt twee militoenen ende vijf 
hondert dupfent Vucaten/ daer ín begrijs 
pende de vzpwillighe fchattinghe ban een 
millioen ende twee hondert dupfent duca⸗ 
ten/ die jaerlijcx aldaer opgelicht Wort/ ende 
tot een opdinarife vente ghebrocht is / ghe⸗ 
lijck mede de 31, granen Die betaelt Worden _ 
Hoor de Dupfbeftinge des Krüghs volcx 
ende tot onderhout van eenighe Edellupden 
dieden Wicerop vergefelfchappe/ ende Woz 
den gheduerige genoemt; feven granen Door 
de bewaringhen der torens op de Kuften 
der Zee, negen granen tot reparatie der 
firaten; ende noch bf granen boor den 
Prebooft ban Campanien; Lan welck incor 
men dan getrocken zijnde een millioen enz 
be zoo duyſent ducaten / die aen penfioenen De fnhams 
ende andere berfchepden dingen betaelt worx⸗ fien bes Lios 

ben / falmen bevinden dat het oberblijffel — 
niet genoegh en ís tot onderhoudt Der Gar⸗ per Rijck va 
nifoenen/ boetvolck/ ende Kupteren / oock Napels, 
Galepen ende andere dingen. 

Sterckten des Lants. 

De Napolitanen hebben ban alle oude tij» 
den de muptinerpen ende oproerẽ (eer onder: 
Worpen geweeft; fulcr dat 454. jaren (gedue- 
rende de welcke dit Koningrick berfchepde- 
lc door de Rormannen / Prancopfen/Dupt- 
fen/ Catalonterg/ ende Dpanjaerden befeten 
ig) men rekeut over de 27.rebalten/ die door 
de Napolitanen ghefticht zijn/ ende tot het 
Voornemen als nu des eens/ alg nu des an⸗ 
ders/ groot voordeel gedaen heeft; die mo- 
gelijcken niet fa lichtelijk hun laten berlep- 
den fouden Hebben Door de opfiokingen der 
Pauſen / fo de eergierighept ende de prickel 
Van wrake hun door defe ongeftadighept des 
gemoets niet meer belooft hadde / als de ger 
legenthept menighmalen voorſtelde. 
Wat het Krijghf-bolck belangt / den Kor 

ving onderljout aldaer 4000. Spanjaerden te 
boet / ende die order veel Capitepnensmet ef 
Kolonel over de ſelve / ende eenen Auditeur / 
ende Worden int generael genoemt/ het Bee 
giment ofte Tertio van Napels.Op be Kaſte⸗ 
lenende Torens op de Zee-kufien gemaect/ 
Worden Goo, Pannen te Loet gehouden / daer 
“in begrijpende de Officieren der Kafteelen. 
Daer zijn rooo. Rupteren / die in de 17. Com⸗ 
vagniẽ verdeylt wordẽ / namelijt in Lijf Spac⸗ 
ſche eñ twaeif ſtaliaenſche, tot 62. Paerdẽ in 
eltke Compaguie / behalvẽ beg Viceroys,die 
ban hondert is eñ des Beeren Marc- Antonio 
Colonna big ban hondert eñ thieu if. pen el 

zinder 



in’tKoningrijcke van Napels. 
zinder noch 4so. lichte paerden/ die in vijf 
Compagupen verdepldt zĳn, Behalven 
dees / zijnder ín Alle de Provincien deſes 
Koningrücks noch 240700, Mannen te Loet, 
Die Door de Overſte (Daer toe gekozen) in 
elck Landtfchap opgheboden komen Woz- | 
den ; dach en zijn in hare Capitepnen uiet gez 
ouden: zjn redeljcken Wel gewapent/maer 
equamer om Den oorlogh te verdragen dan 

am dien te Voeren ; ende warden de vrypwil⸗ 
lige genoemt/ Want en worden niet betaelt/ | 
Dan waneer fp hare Kapitepnedienft Doen ; 
maer hare Kapitepuen firiycken altijt hare 
beloofde gagien. Wower worden in dit 
Koniugrijck noch 37, Galepen onderhou⸗ 
den / namelijck 33, Ban Napels , ende bier / 
Die Dien Van Genua betaeit worden. De 
Galepen Lan Napels blijven ghemeeulijck 
aen de Baepe liggen/ ende meefitijdts onge⸗ 
reddert; fo dateenmael/ doen acht Galioez 
nen twee Galepen ban Sicilfen voor het Ey⸗ 
landt Caprea ghenomen hadden/ men een 
gantfchen dag befigh was om bijf Galepen 
toe te vuften/ dien men de Turcken na-fepuz 
den foude. Deun Koning trecht weynigh 
profijten Lan de Galepen/ die hy aldaer op 
groote koften onderhouden meet / Want de 
felve met weynigh Gefchut voorſien zijn/ eñ 
met Bevelhebberen die weynigh ervarẽ / ooc 
met Turckſe ſlaven ofte gebannen Lupden/ 
Waer af d'eene ſoorte dient met perijckel en- 
de ongunſt / ende de andere onervaren om 
de ougemacken der Zee te Verdragen. 
So zijn mede de Soldaten op de Kaſtee⸗ 

len / ſo op de drie te Napels, alg door het gant: 
fche Koning-rück / Want die De twee derde- 
parten miuder zijn dan den Koning betaelt; 
ende de Artillerie die gemeenlijck aldaer ges 
verden wordt /ig op Caftel-novo,op het Ra⸗ 
fteel ban S,Erme te Napels , op het fort van 
Gajete, ende op het Mafteel ban Capua, 
Want ‘tgene op de andere Kaſteelen is / heeft 
Wwepnigh te bedupden. Alle de numitienzijn … Ù 
niet feer Deel / ín het welck eben-Weleen pe 
der de gefpaerfaemhept der Oſſicierẽ fo wel/ 
als bes Konings over-bloedt in defen Rijcke 
temerchen is, ú 

Bit Koningrick ie gants Volck-rijck/ 
heeft 13. Princen / 25. TBarquifen/ go. Öra- 
ven / ende ontrent de Soo, Baroenen / die aen 
den Koning verbonden zijn te Dienen ín per⸗ 
fone tot behoedenis des Bijcke. Den her⸗ 
togh ban Alba,ten tijde des Oorꝛloghs tegen 
den Paus Paulum IV, lighte aldaer rooo. 
Doetbolcks/ zoo. Bupteren/ ende soo.lighte 
Paerden, Siu voornaemfte Poztreffen zijn 
Napels, met de brie Lafteelen daer ín / name: 
lich Caftel-novo, Caftel Ovale, ende Caſtel 
S.Erme,Mencia,Croton, Tarentum,Gallipo- 
li, Otráto,Brundufiú,met het Foꝛt S. andrea. 
Manspek, Bari, Trani, Barletto, Maufredo - 
nia, Mont S. Angelo; ende Gajects, ende bin: 
nen in het Landt Catanzare , Confentia ende 
Aquila, 

“Gouvernement. 

_ Den Moning Lan Spangien onderhoudt 
indit koning-vijck eenen Vicerop / Die bin⸗ 
nen Napels woont / alfoo wel als de andere 
Officieren / foo om bat het de oude Woon- 
plaetfe der Koninghen is / alg om dat het een 
fehoone ende foete Locht heeft/ende Wel gez 
legen ig; alg oock ban Kooplupden / ende 
Coelen/ oock Konftenaren Wel bewoont. 
Ban defe ſtadt kamnen ghelijck gen kleyn 
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ofte kort Inhoudt maecken Ban alle ſaecken 
des Rcks / vermidts datmen ban Daer de 
Gouverneurg in d'ander twaelf Provintien 
fendt/ ende defe Gouverneurs zijn tot fes toe 
mede Wiceropen genoemt / doch onter dien 
ban Napels geordonneert · Vorder ig in elcke 
plaetfe bes Rijcks / ‘twelch geen Baronnpe 
euis/een Kapiteyn geftelt. Ende out dat men 
geen ban defe Kapitepnen ende Bechteren 
nergens inrecht mach betrecken Ban voor 
det Picerop Van de Provincie / in de Picarp 
ende Haden Lan Napels , ende dat de gerech⸗ 
ten Vande boornaemfte Stadt geſtadigh toe 

| ende afGangder proteſſen Heeft / de welcke 
door de Advocaten / Procureurs / ende Nota⸗ 
riſen / verlengt worden / ende dat gemepnlijc: 
ken de ghevanger-hupfen der Vicarven met 
een grooten hoop volcks befet zijn / foo kan 
men lichtelijck af-meten dat de Fufticp nopt 

ledigh en fit. 
Daer zijn in dit Koningrück {even princt 

pale Officieren, behalbenden Dicerop/ naz 
melijck, den Conneftabel/den Cancelier/ den 
Opper⸗Admirael / den grooten Threſorier / 
deu grooten Protonotaris/ ende den grooten 
Derefchael. Daer zijn vier Hoven ofte Ge⸗ 
rechte r/ namelijck/ Capua, Nida, Montane, 
ende S. Gregorio, alwaer alle de Peiucen / 
Bertoghen/ Marquüſen / ende andere voor⸗ 
naemfte des Kijcks het booz-fitten hebben / 
ende van de gemepne faecken handelen. 

Haren Gods-dienft,ende van fommige 
dingen die de Kercke betreffen 

Alle de Inwoonderen Lan het Koning” 
rijck ban Napels worden ghehouden Loor 
groote pueraers tot het Boomfche geloove. 
Den Staetder Kercke deſes Anche is tſa⸗ 
men ghevoeght Van z0.Aerdtg-bifdommen/ 
welche Vele Biſdommen onder haer heb 
beun / ende Worden tn defer voegenna een ges 

elt, 
Den Kerdts-biffchop ban Napels heeft 

onder hem de Biffchoppen Lan Nola, Pouz- 
zole, Cerre, ende Ifchia, 
Den Biffchop ban Averfeig niemanden 

onderworpen. 
Den Aerdte-biffchop ban Capua Geeft 

onder hem de Biffchoppen Lan 
Sergnie. 

Thiano. 
Calui. 
Caferte. 
Cíazzo. 
Carinolo. 
Seffa. 
Venafrì, 
Aquino, 

Den Aerdis biſſchop Lan Monte-Callin, 
met den Abt deg Kloofters ban de ſelve 
plaetg/ alfo geoydonneert door den Paus lo- 
annem XXII, enig niemanden onderwor⸗ 
en. 

& Den Aerdts-biffchop van Salerne, Heeft 
onder hem de Biſſcho ppen Van 

Campania. 
Capaccio, 
Pulicaftro. 
Nufco. 
Sarno. 
Marfico. 
Noceradelli Pagani. 
Acierno. 

Den 
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Den Biſſchop van Kavel en ig niemanden 

onderwozpen/ niet meer alg den Biffehop le 
cave, 
Wen Aerdts biſſchop Lan Amalfi heeft 

ouder hem de Biſſchoppen ban 
Lettre. 
Scala. 
Caprca. 
Minori. 

Den Aerdts-biſſchop Lan Surrentum 

beeft onder hem de Biffchoppen ban 
Vico. 
Mala. . 
Caftel à Marc. 

Den Aerdtsbiſſchop van Conza heeft 
on” 

ver hem de Biſſchoppen van 
Muro. 
Cagiano. 
Montverde. 
Alcedonia. 
S. Angelo di Lombardi, 

B ig bereenight met het Biſdom Lan 

S.Angeli. 
Den Aerdts vbiſſchop Lan Cirenza heeft 

onder hem de Biffchoppen van 
Venofa. 
Aquilonia. 
Potenza. 
Graviva. 
Tricaria. 

Matera, 'twelcktegêwoordigh een Aerdts· 
biſdom is / endeeertijdts onder het Dioccfis 
ban Cirenza, íg huyden met de felbe veree⸗ 
night. 
Beitterbts- biſſthop Lan Tarentum heeft 

onder hem de Biſſchoppen ban Mortula ens 
de Caftellaneta. 

Den Aerdts biſſchop Lan Brundufium 

Heeft onder hem den Biſſchop Lan Hoftuni, 
met het welcke Orri geboegbt ie. 
Den Aerdts biſſchop Lan Otranto heeft 

onder hem de Biffchoppen ban 
Jaftro. 

Gallipoli. 
Vrgente. 
Leccia. 
Cabo di Leuco. 

Den Viſſchop ban Nardo en fs nieman- 
den onder Wworpeii. 
Den %erdts-bifrchop Lan Bari heeft onz 

ner hem de Biffcheppen van 
Bitonto. 
Malfetta. 
Giovenazzo. 
_Ruvo. 
Salpe. 
Pulignano. 
Monenuino. 
Lavello. 
Converfano, 
Bitetti. 
Andri. 
Bifegli. 

Den Kerte-bifrehop Lan Tran: heeft on” 
der hem de Biſſchoppen van 

Montepolozo. 
Rappollo. 
Aleffano, 

Den Biſſchop Lan Monopoli en is nie: 
manden ouderworpen / gelijck mede doen de 
Biffehoppen ban Melphi ende Troya. 

| 
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Van den Staet des Konings van Spangien, 
Det Aerdts· biſdom van Manfredoine, 

genoemt Siponto, tot het welcke't Biſdom 

dan Mont S. Angeli geboeghtig/ heeft ouder 
hem Get Bifbom ban Vieſte. 
Den Xerds viſſchop van Benevento Heeft 

onder hem de Biſſchoppen Van 
Luceria. 
Afcoli. 
Firenfola. 
Telefe. 
S. Agata di Gotti. 
Alife. 
Monteverdo. 
Marfico Vecchio. 
Monte Marano. 
Bojano. 

Bovino. 
Turibulenfe. 
Dragonaria. . 
Vulturata. 
Larino. 
Canna. 
Termuli. 
Lefina. 
Trivento. > 
Avelin ig bereenight met Fre- 

quentin, Gnardia , Alfana. 
Vicodella Baronia, 
Ariano. 

Den Aerds· biſſchop ban Civita di chietti 
heeft onder hem de Biffchoppen van: 

Aquila. 
Sulmono. 
Civitadi Penna, ende bit 25íf- 
vom ig weelde met Atri. 

Den HAerbs-biffchop ban Lanciana heeft 
ouder hem de Biffchoppen ban Sora ende 

Pen derd g-biffchop ban R en t8-biffchop ban Reggio 
onder hem De en ban: 8810 beeft 

Caffano. 
Nicaftro 
Catanzaro . 
Crotona. 
Tropea. 
Oppido. 
Caflella mare delle Bruca. 
Geraci. 
Squillace, 
Nicoterae 

Den erde, n Aerds· bi van Conſentia 
onder hem den le ban — 
Den Verds-biffchop ban Rofan en heeft 

geen Biffehoppen onder hem. 
Den Biffchop Lan Bilignan en ig nies 

manden onderworpen. 
Den %erds-biffchop Lan S.Severin, S. 

Marco, Belcaftro, Ifola, Firena, heeft onder 
hem be Biffchoppen ban 

Vmbriatino. 
Strongoli. 
Mileto, 
Cariati. i 

Het Biſdom ban Inſula di Lapari fg ver⸗ 
eenight met die van Parenza, ende be pde zijn 
Pee %erds-biffchop Lan Mellina onders 

én, 
De Aerde-bifichoppen ende Bifiehoppen 

hebben goede mkoinfien ghenoegh / fat bit 
epudi⸗ 



in’eKoningrijcke van Napels. 
ô weltken tĳt Vrbanus VL, het ſelbe aen Caro⸗ 

lum van Duraz ghegheven heeft/ de welche 
epndigende/nochtwepnigh woorden hier bp 
boegen/ dat onder alle Conventen — 
een ĩs / de welche gher t is Monte della 
Pieta, ende jaerlijtx 6oooo.kroouen verteert / 
ſo in t onderhouden der ghener / die daer iu 
woonen / als in aelmiſſen ende ophoeden ban 
Wel zooo. fupgelinghen door het gantſche 
Konnckrijck. 

De Koninghen van Napels. 

Men en vindt geen Boningrijek ale dit 
van Napels, ’t welck (founder te eyndighen) 
fo beel-malenghewonnen 19; 't welcke oock 
vpandt ban ſich ſe ven geworden zijnde /ghe- 
toont heeft in een eeuwighe Aavernye / zure 
vzphept eude beerfchapup met de vergroo⸗ 
tug zyjner vpanden. Want het en heeft niet 
Anders gedaen Dan fwieren bau de eene hant 
in de andere; ende zijne fucceffie is (a Vol ons 
geftadighepts geweeft/ Datmen ten meesten 
tijde beel-licht gefië heeft een geflachte upt: 
ghebluft/ dan eenigh opgenomen / ofte bre: 
dig binnen ben Kücke heeft mogen blijven. 
Iek fat dan dit Verhael af doen met de op⸗ 
tellinge harer Komnghen / ende 't vervolgh 
Van dien tn weynighe Woorden begrijpen. 

Eerſte Bos _Rogerius Il, Graef Ban Sicilien, ende door 
ning ban ‘Ceftament zijns Neefs Gulielmi Bertoghe 
Napels eñ Dan Apulien ende Calabrien, afgecomen van 
Sicilien. Tancrẽdo Bertagh ban Normandyen, nam 

den kepfer Conftantino Be ftadt Napels af/ 
op ’tepnde van September / deg jaers 1130, 
ig terftont ban Ben Paus Anacleto II, te Be- 
nevento verclaert de eerfte Koning Lan Na- 
pels ende Sicilien: heeft tegens Drie Pauſen 
ende ſommige Peincen ban Africa verſthey⸗ 
den oozlogen gevoert/ ende in alle overwin 
ner: regeerde 24- jaren. ì 

Dit Koningrjche bleef op de nacomelin: 
gen Rogerij, tot dat Gulielmus Bonus fonder 
wettelijcke kinderen gheſtorven zijnde/ ende 
de Baroenen deg Aer ghekofen hebbende 
Tancredum,den Baftaert-neve deſes Guliel- 
mi; heeft Clemens IL, pretenderende dat dit 
Buck aen den Roomſchen Dtoel vervallen 
Was / den oorlogh in Apulien berweckt: 
Celleftinus III, na hem comende ende bebe: 
fit ende ben Hepfev Henricum VI, gaf hem 

Dit Kontugrijcke in te nemen / als een 
Leen des Paus/'t welcke hp publijckelijck 
Vercreghen heeft; ende aldus is Befe heerz 
fchappp bau den Normannen op den Dupt- 
fen gecomeu; de welcke het felfde nochtans 
tret feer geluekelijc befeten en hebben / over: 
midts dat de Kepler Fredericus II, fone deg 
voonoemden Henrici VL, ghe worden zijnde 
eeu verbalger vande Boomfthe Kercke / van 
het Kepferrijck/ door den Paus Innocentio 
IV, berooft is / endz bpfonderlijck ban het 
RKoningrück ban Napels, ’t welche Coli- 
mondo, deg Konings ban Engelandts fone/ 
die hem nochtans niet beblütight en heeft/ 
om de kinderen Frederici Haer upt te verdrij⸗ 
ven / de Welcke hun ban meeftedeel deg 
Aer berfekert hadden. 

Vrbanus IV , tranfposteerde ’t felbe aen 
Carolum ban Anjou, Grave ban Provencen 
ende broeder S- Ludovici,die Baer ín befittin: 
ghe Meſten Wiert door den Paus Clemen- 
tem IV, met conditie/dat hp den Boomfchen 
Stoel jaerlijcr 40000. dutaten betalen ſou⸗ 
de / meteen Wit Tel· Paert. 
De ſucceſſie deſes Rücx continueerde ín 

rechte linie aen den hupfe ban Anjou tot Io- 
annam ĩ, Nichte deg Konings Robert, op 

— 
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comen Van een broeder deg voorſeyden 
oberti, ende ont roofde defe Loninginne gez 

heelijcken ban het Bijck/ ghelijck als gheex⸗ 
conumuntceert/ obermidts dat fp den Anti- 
Paus Clementem VII, te Foudi teghen hem 
hadde helpen kiefen. 
Na Carolum regueerden fuccefTivelijck de 

Kinderen Ladiflai, die oock Honig Lan 
Hongaryen Wag/ alg mede Ioanna, doch niet 
forder moepte. 

Ludovicus ban Anjou, fone des Konings 
Pan Vranekrijck, is door bewilliginge Cle- 
mentis des Anti⸗Paus / Lan loanna tot een 
foe aengenomen/ maer ig Voor Bary, door 
* nic Caroli van Duraz om't leben ghe⸗ 
zacht. £ 
Ludovicus sijnen foue is door den felben 

Clementem gheeroontende in't Aijcke ghe⸗ 
ftelt: dach heeft te vergeefs gepooght hem 
(elven daer meefter af te maken, 
Deſes fore / mede Lodovicus ghenoemt 

zijnde / gheroepen zijnde tot de conquefte de: 
fes Mer Door Martinum V, die hem oock 
‘tbefitten gaf/'t welck de Koninginne Io- 
annam Seroofaechte het ſelve Rijck den Kaz 
ving Alfonfum ban Arragon aente bieden/ 
doenmaels in Sardinien zjnde / maer overs 
mits dat Alfonfus te Napels geeamen sijnde? 
niet verdraghen en conde dat het gautſche 
Gouvernement onder den name eener Ko⸗ 
vinginme foude sijn es Ci de ſelve Kor 
ninginne in hechtenis te ftellen: dach is fp 
heymelijck ontblucht/ berclavende den boor 
genoemden Ludovicum tot eenen erfghenaz 
m̃e / te niet doende de eerfte adoptie des Koe 
nings Alfonfi, be welche/ uiet tegenftaende 
dat na DE doot des voorſchreven Ludovici fp 
zijnen broeder René tot ſutceſſeur herklaer- 
de/ einde dat den Paus Eugenius V, na de 
doot der Koningume peetendeerde Dat Het 
Kijc aen den Stoel vervallen was; Alphon- 
fus evenwel Napels met ghewelt ingenomen 
heeft/ ende heeft lichtelijck Han Eugenio de 
befittinghe vercreghen; ende aldus 18 het 
Giek Vande Jraucoifen opde Catalonierg 
gecomeit. of f 
René liet tot zijnen fucceffeur in het Ko⸗ 

niugrijck ban Napels, Ludovicum XL, den 
Koning Lan Vranckrijck, 

Carolus VIII, is hem ghefuccedeert/ ende 
heeft hem voltomelijck Meeſter van het 
gantfche Koningrijck van Napels gemaeckt. 
Een laetften hebben Ludovicus XII, %oz 
wing bau Vranckrijck, ende Ferdinandus V, 
Honing van Spangien ’t ſelve onder hange 
deplt/ na de vlucht des Konings Frederici II. 
Doch hebbende rancoifen 'tfelbe door hun 
quaet belept wederom berlozen/ fo dat het 
aen den Spamaerden gebleven ís: oock het 
ongeluck (‘tWwelcke den Koning Francifco 
Booz Pavien gberguam) als mede de beroer⸗ 
ten bie ’t federt ín Vranckrijck ontftaen zijn / 
hebben den Koningen Lan Vranckrijck wel 
be middel am weder te crijghen ontnomen? 
boch niet het recht dat fp op dit Koning 
rijck bereregen hebben. 

Verhael 
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Kort Inhoudt : 

1 Elegent hendt van Sicilien ; zijn drie hoeckige korm / eñ de Caben bie 
bet rondts · om Gecft:wag eertijdts aen It aſien bal) maer daer na 

Doo? acrdt-bebinge Daer af gefondert 2. Beplinge deſes Eplandg 
in drie Landiſchappen / begrijp ende 173. Dteder. 5. Overbloedigh in koe 
ren / muſchaddelle wijnen / honigh / peck / ſaffraen / wolle / ſuycker riedt / Mijn 
zout! kofteliche ſteenen / porphpe ſteen / marber / albaſtart / ef gout / ſilver eñ 
pfer-mijné. 4. Den Bergh Gibel geſtadigh vlammẽ upt werpende / nochtans 
alle tijdt met Meeuw bedeekt. Gen Mep? ende fonteynen ban warm Water. 
s. Dwalen was eertijdtg ban Ben Cyclopes, groote reuſen / ende andere ver⸗ 
ſcheyden volckeren bewoont. Wat nu den aerdt ende naturel Der Inwoon⸗ 
deren ban Sicilientg. 6, Doedanigtie Sterckten ende rijckdemmen allier 
Zijn. 7. Dan bet Parlement van Sicilien : van de Vrp willige gaben die al- 
Daer alle 3. jaren aen Den Dicerop gegeben worden. Depe Opperfte Hoven / 
Die in Dit Eplant De Juſtitie bedienen. Dan den Kaedt Des Konings. 5. In⸗ 
quiſitturen geftele van Wegen de Keligie. Drie Aerdts biſdommen / die on⸗ 

Der hun verſcheyden Biſdommen hebben. 9. De Koningen Die Dit Koning⸗ 
rijck befeten / of daer op pers gepretendeert hebben. 

alle be qhere/ Die in de Middel⸗ 
) landtfche Zee zijn/en ont Wwijct/ 

xe L ie gelegen tuffchen Icalien ende 
Africa: heeft ten Doften tot 

ew grenſen de Adriatiſe ende Hoe 

ten Weften de Dardinife Zee; ende ten Zup⸗ 
dende Africaenfe Zee. De epndendefes Ep⸗ 
landts beelden eenen Dzie-hoeck upt/ welt 

AN Ft Eplandt/'twelck geve ban | nifeZee; ten Moorden de Tofcaenfe Zee ; 

drie hoecken oock fo bele Capen (ofte Hoof: 
Den) hebben; welckerg een ig de Cabo de 

Faro, 



in ’tKoningrijck van Sicilien. 
Faro, eertijtg Pelora genoemt / liggende te: 
eng ee na Italien, ofte na Cabô di Cala- 

bria ſiende / gemeeulijck Cauda Vulpies ghe⸗ 
noemt; d'ander is Cabo Paffero, eertijts Pa- 
chitnum ghenoemt/ ten Zupdt-@ofter/fiens 
de na Peloponnefo; de derde is Cabo Boco, 
eertijts Lylibca, ten Zupbt-Meften/ fiende 
ne Africa, waer af het Loomfilen gelegen is / 
alhaewel dat Strabo ende Prolomeus 180, 
mijlen ftellen. 
Deſe Cabo Boco light ban Cabo de Sala- 

tis ín Sardinien ontreut 190. mijlen / of (foo 
— ghe willen) zoo, mijlen / maer na de 
ant ban Italien en ig het maer 1 soo.fchjzedé 

af gelegen/ ende aen de wijtſt ghelegene zoo. 
mijlen; 't welck de fpatie 18 tuſſchen Dre- 
pane, Sicilien, ende Napels. Waecomme 

Boe Sicilien Meeft alle Autheuren eenſtemmigh zijn / dat 
tot cen Ep: Sicilien eertijtg aen Italien ghebecht is ghe⸗ 
tand gewor” weeft/ ghelijck een half @plandt / ende Dat 
Bente. ttſedert door een aertbevinghe / of door het 

ombhelfen des berghs Gibel, ofte doo: het 
gheftadigh op ende afvloeyen deg loniſen 
szeeg/ het ban’t vaſte lant afgefchepden ig. 
Dier ban zijn bele bewijf-tepckeven/verinits 
de Zee ín defe engte niet bové de So, vademẽ 
Diep is; ende oock dat Rhegge een Stadt 
op de cant Ban Italien gelegen zijnde / beteyc⸗ 
Kent fcheuringhe; alg mede orn dar het lant 
aldaer feer bꝛdos is / ende fo bol holen ende 
openingen/ dat het bpna deu Winden gehee⸗ 
Tick overgegeven is: oockis de Zee tuffché 
Sicilien ende Italien fa moepelijck / dat de ou: 
De bee plaetfen Scyllaende Charybdis ghes 
noemt hebben. Scylla ig een fteen-Blig/ ende 
Charybdis eẽ Golfe vande Zee/ die al draey⸗ 
ende loopt / ende zijn bepbe den Schepen 
feer hinderlijck ende gevaeriijck- 
Booꝛts / al ift fäke dat dit Eplandt eenen. 

driehoeck bergelijckt/ nochtang zijnde ſtu⸗ 
fien ge gel llini / Want den hoeck Die ten Dov 
ſten ſight / is hol/ ende Die ten Noorden / is 
krom Doch be zijde ofte hoeck ten Noorden 
an Cabo Boco tot Cabo di Fare, begrijpt 
281. mijlen / of (fo fommige Willen)255. Den 
hoeck ten Zuyden / Lan Cabo Boco af tot 
Cabo Paffero 193. mijlen / of (fo andere mee: 
tien) 240. mijlen. Den Ooſten hoeck Van Ca- 
bo Faffero af tot Cabo di Fare toe/ begrijpt 
tso.amtlen/ofte (na haer fch:ioê)17 s. Daer: 
ginme Dan dat deſe Den omgang defeg Cp: 
lants geben zoo, mijſen; ende d'andere 624. 
Haer Pofhidonius (op het rappoꝛt Strabo- 
nis) enfteltermaer sso. 
Dit Eplant1s geftelt/ gelijck oock Sardi- 

nieu, in den vierden climaet / al Waer den 
Yangften Sòmerfen Bagh ban 143 urenie; 
ende alhier wart de Sterre Canobe ghefien/ 
zijnde de claerfte fterré/ Die in bet Schip Ar- 
gi gevonden Wort/ oocken ig deſe bpna aen 
geen plaetfen Lan Italien gefien. 45 
t Gantfche Eplandt ig in drie Probincien 

berdeplt/ die ghenoemt worden / De WDallepe 
ban Demmona, de Dallepe Van Neeti, ende de 
Balleye van Mazare. De Dallepe van De- 
mona, omtingelt ban de Revieren Teria ende 
Imeria, begrijpt den hoeck ban Cabo di Fa- 
ro ; ende op dese plaetſe warén Die Lan Mel- 
fina ende Carana, fen tijden Ptolomei woon⸗ 
acbtigh. De Dallepe van Neeti is belloten 
met de Bevieren Var Teria ende Gela, begrijs 

1, 

gente den gantfehen hoeck van Cabo Paffe- 
ro, ende Was de plactfe/ daer die Lan Syracu- 
fa woorde. De Dallepe van Mazare begrijpt 
de reſte Van het Eplant/ alwaer den hoeck ig 
Ban Cabo Boco ; gute alhier woonden de 
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volcken ban Segeftziende Agrigentum. 
Daer zijn nu in het Koningrijck ban Sici- 

lien 173.ffeden ; onder de welcke men Paler- 
ma, Meffina, Montroyal, Syracufa, eude Ca- 
tana vooꝛ de princtpaelfte rekent. Paterma is 
de woonplactfeder Viceroven / ís een ſchoo⸗ 
ue ende welgebouwde Stadt / oock met een 
Vruiverſiteyt verſien. Syracufa heeft veel 
grooterende fchoorider geweeft/ dan het mu 
is / aengefien het meefte deel ban dien gerui⸗ 
neertig. Catanaeertijdts een fchoone erde 
groote ftabt/ is noch omt zijne Puiverfitepts 
Wille vernaemt / ende dicht Daer bpig een 
Def ghelegen/ ’t welche 8. mijlen omgangs 

eeft. 

Gheftalteniffe des Lants. 

Dit Eplandt is Val Lup:s/’t welcke het 
overbloedigh uprwerpt/nochtans fo breũgt 
bet alderhaude bzuchten Voort: ie den Win: 
Den feer overghegeven/geheel boi holen/ vol 
fulfer/ ende pech/ t welcke begquame mates 
vien zijn / om het tper te teelen eiide oockte 
onderhouden, van Waer comt dat het als 
uueeng vlammen / alg nu eens dampen upte 
fpôuwt/ ende dat op bele plactfen : hier af 
iſt ooc dat het beel Warme Fontepiien heeft. 
Dit lant brengt fo overbloedigen kozen/ dat 
de inwoonderen op foramighe plaetfen roo, 
maten boog eenen bergaderen/ waer om mé 
die plaetfên/ belué van hondert maténoemt, 

Bet lant“ban Sicilien draeght oock ercel: 
lente wijnen) die de befte Italiaenfche meten 
Wijrken / ende boven al dien ghene: die fp 
{oeren Muſtadel noemen. Fe ooc overvloe⸗ 
digh in honigh / peck/ ſafft aen / wolle / ens 
de diergelijcke dinghen / brengt mede Biedt 
voort / kp hun Cana mefte genoemt; daer fp 
een meutghre fupckers npt koken connen / eñ 

111; 

vodꝛnemelijck bp be Stadt Schiezze, 
Alderhande ende feer aengename fruptéit 

Worden hier oock gheLonden/ als Rozijuen / 
oock wilde Palm-boamen. Fu bele bergen 
vintinen niede bel Dout-mijven/ behalven 
’t gene / dat noch ban het Zeewater gemaect 
Wast. Daer is oock veel zijde/ voorneme⸗ 
lijtk ontrent Mellina;oock beel Wilt· gebraet 
ende bis. ze 
Dit Eplant heeft oock eenige Boftelijcke 

gefteenten;, Want men vint aldaer aen De Bez 
bere Agatha den Ugaet-fleen/ ende byde 
fladt Grateria Wort den Beryl ſteen ghevon⸗ 
den: daer is oock tweederhande Porphpr⸗ 
ſteen / namelick / rooden met groen ende Wit 
ijd bede rooden Diapre, veel coftelijc: 
er alg den Porphpz-fteen. Daer zijn oock 

vierkantighe ſwarte Marberfteenen / ende 
andere ban verſcheyden berwe. In de val⸗ 
lepe ban Mazare vintmen %lbafter; ale oock 
Gout/ Silver / ende Aſermijnen; oock ee⸗ 
nige Diamanten: daer waſt oock Korael/ 
geijek eevtijtg tuſſchen Drepane ende 't Ep: 
ant Ela. 3 wil 

Poch is defe vreemdicheyt in het länt lân yv, 
Sicilien, dat alheewelden bergh Gibel ghe⸗ men Bergh 
ſtadigh brandt / nochtans op den top deg Gibel, eere 
Berghe / alwaer het vper op het hooghfte tjdte. Ama 

is / wort altijt veel eeu ghebonden. Fu het —— 
fant ban Menci fg dat vermaerde Meyr Pa- —* — lik ° 
licori gelegen/ 1u Naptia genoemt /Werpende ís op ven 
door drig kelen feer heet water unt/ende tere top eventwet 
Wijlen dat het kaockt/ is het gants Aecht/ nimmers 
ende maeckt nochtans gelunt. — meer ſonder 

Dicht br den Bergh Gibel íg een fcherp ſneeuw. 

Rout water/ende nochtang kooct/ alwaer de 
Ju ghe⸗ 



v. Fn dit Eplant hebben eertijts de Cyclo- | ſubtilder dan finceer „ende lief hebberen van 
pes ende Lettrigonife Reufen gewoont/ghe: | nieuwighepdenende kpvagien. Sp verſpie⸗ 
tck de fabulen der Poeeten Dichten/ gelijck | den feer naerftigh de —— der gener 
oock de gebeenten bp onſen tijde aldaer ghe- | die onder haer cenigen laſt hebben / haudende 
vonden/ ong oock getupgen comen. Daer | altijtg boor gedaeu't gene (p doen fouden fa 
na hebbender de Sicaniers, ——— volc⸗¶ ſpin dat ſelvẽ ampt Waren. De ſelbe zijn ooc 
ee ed gewoont: de Griechen planten | de Fufticie onderdanigh/ haren Priute ghe⸗ 
oock hare Colonien daer in, oock hebbende | trouw/ baerdigh om haer te Dienen / oock 
Eropanen aldaer (na de deſtrucktie vã Troy- | neerftigh in de eerfte hitte des vrientſthaps. 
en) aengecomen; ende die van Candia waren | Haer natupy ig Lan tweederlepe extremitep⸗ 
aldaer oock met haren Koning Minos,®Daer | ten/ overmits dat fp geheel vzeeſachtigh zi 
Waren oock door de Gomepneneenige Colo: | de gheheel ftout zjn. pin vreeſa tigb/ 
nien geplant/ ende eerft in deneerften Puni⸗ handelende hunepgen ſakẽ / ende dat omt dae 
fen oazlogh/ daer na door Auguſtum. Daer | fpfeer boor hun particuliere ſt hadẽ beſorcht 
nais bet vande Kepferen van Conftantino- | züijn / ende om die niet te ontruften/ fo geben 
palen ingehouden gheweeft/ tfedert doorde | ſy hunne faken gewilligh den genen over / die 
sotthen, Die Doch 17. jaren daer na dooz Be- un tot haer voornemen upt te boeren bes 

lifarium Daer upt berdzevé zijn getweeft. Bier | Quaem dunckt te wefen. Hebben aen d'ander 
naer hebben’t de Sarazijnen ingeramenvens | zide een ongeloobelijcke ftoutighept/ wan⸗ 

Berfchende De Door de Normanmnen Wederom verdrevẽ; teer ban de gemeene fchade eenighe queftie 
—— doen is een groote menighte Lombartenin | is / booztbarende alg dan hier toe met mid⸗ 
eboen Sici- Dit Eplant gecomen/ende na haer de Boogh: | delende andere gants contrarie zijnde. Sp 
ien bes _Duptfchen: maer zijn door Clementem VIT, | meenen h un meer aende kroone ban Span- 
Woont, Daer upt gedrevenñ / ende de Frautoiſen heb⸗ | gien te connen berdienen/ alg elderg/ on: dat 

ben haer ghefuccedeert/ daer nabhebben die | fphun gewillighlücken daer onder begeven 
ban Arragon Daer Meeſter af gheweeft: | hebben; betrouwen oock vaſt / dat hun alle 

ſultx bat de feden ende humeurendefeg lant | de beloofde Krticulen gehoude moeten wor⸗ 
inwoonderen berfchepden gheweeft hebben | deu; fp *3*8** jaloers op hare Privile⸗ 
nade bolcheren die'tfelve bieten hebben/ | gien/ende gelooven dat alle bewegingen hun 
ende defe berwiffeli::gen hebben een gantg | Veroozloft zjn om Die te hanthaven: ja bere 
beeemde mengel-moeg ban feden gemaeckt. | fekeré hun felben dat (p om geve burgerlijce 
Onder andere dinghen Wort bau Die banA- | Kefeditië voor rebellẽ gehoudẽ mogë Wordt, 
grigentum gheſeght / batfe timmeren ende “Tig een oude manter onder de Beeren eft 
bouwden gelijck offe eeuwelijc hadden moe: | Groten ban Sicilien hun altijt ban de faken 
tenleven / ende bancqueteerden nhelfickoffe | des Bofg Banden Koning ban Spangien bes 
alle npzen hadden moeten ſterven. Wadden | Wuft te maken/ alg uu hun begebende bp dé 
meve een gheheylighde plaets / om tefwees | genen die meeft in aenſien is / alg uu weder: 
vei ende eeden te doen ; fchzijbende opeen | om bp den Secretariſen ende de gene die bp 
houten tafel’t gene fp ſwderen / ende ——— den Koning bekent is⸗ ock ſelve het 
die dan in't water dat bande fontepne Cra- | Weger bes korvringe: Baer Mile hebben (peen 
teres quam. So ſy met waerheyt fwoeren/ | gebeupck metten Gegenten Eenigen omgang 
fo dreef De Tafel boten op het Water/ende | te hebben. 
foo’tleugen was / ging de felve te gronde, 
Be humeuren van de Sicilianen hebben ban H Zed 
alle tijden boor ougeftadigh gehouden ghe⸗ Ark ACTEN. 
Weeft/ Waepende met alle Winden/ende nopt Sicilien is ban outs altijts boor de Kor 
en beeft men ovber haer een bolcomenvefor | renfchuer Ban Italien , ende pzincipael ban 
lutte gefien: Waren fchoon ſprekende / ghe⸗ | Romen gehouden/ gelijck bet noch ſomwij⸗ 
lek oock Diodorus ende Ariftoteles ghetup: | len wel ioſ ſo dat de Sitilianen een groot gelt 
gen/ Dat bp hun de kunſt ban ſchoon ſpreee⸗ ban haer kozen / alg oock ban de olpen ende 
Een ghevonden ig, Plinius ende Plutarchus | zibdenmaken/ want over al een groote me- 
ſchryven dat ſy de horologien (ofte klorkges | nighte berept wort dach Wort te Meſſina 
Aagh)gebonden hebberooceenige Krüghs- | welde befte gemaeckt. Nn 
ghereetfchapven. Ditis mede het Vaders Den Koning ban Spangien treckt ban dit we f 
lant geweeſt beg grooten Mathematici, ghe⸗ @plandt jaerlijcr zoo. Dupfent kroonen/ nas dee Kor 
noemt Archimedes, melijck rooooo. allejaer/ bande handeling níngs ban 

En — — ban bet pech ende andere —— 
oopmanſchappen / noch icooco. van de ges 

Huydenſ daeghſche Zeden … | beuwen/ bruggen / thienden ende andere gar 
VI. De Sicilianen zijn meeſtendeel fubtijl | ven / diemen in Sicilien, Secretties noemt, 
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gheallupnde Takenen doozgetrocken zijnde / 
terftont gantg fwsart worden. Ende ontrent 
de Cabo Boco ziju Banen ende Hinnen / die in 
grootte alle häerg gelijtke dieré ban Europa 
ende Africate oven gaen. 

Haer oude Zeden. 

ban geeft / ende Lan natueren Welfprekende; 
gin \eelrke oosfake Apulcius haer Drietalí 
lupden gertoemt heeft: Vorder zijn fp kluch⸗ 
tigh bol fententien ende goeden amgang; 
meer groote ſnappers: Behalven dit zin fp 

‚ park hol fufpicie/ moepelijck ende berdzie, 
tiah in haer epgeu Handel. Cen anderen bere 
toornen fp lichtelijck ende worden haeſt om 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
Wzake/ ober eenige aengedane ongelijcken/ 
te nemen gebracht: zijn oock groote flatteer⸗ 
ders: Doch zón oet ont gants Dziendeljck 
ttgẽ den bpeemdeling: zijn bequaem om pets 
te binden; eude bieigen bele infichtighe wer 
tenfchappen ende prachtijcken tot een goet 
epnde, Men bemerckt in haer / dat fp ghe⸗ 
mepnlijck meer fchalck dan Wijs zijn / meer: 

Daer zijn noch andere ertraogbinarife inz 
komften/ als de confifcatien ban het groote 
Hof / den bupt bande ledige Bichtplaetfen/ 
het bertreck ban de Crufade, ende nochers 
traordinariſe giften/ de welcke feer veel be⸗ 
dragen. Den onkoft/Die gemepnlijt beel groe 
ter is dan den ontfang/ beftaet meeft aen de 
betalinge der Ofſicierẽ Gunterp e de 

olck / 
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bolck/oock Galepen/ Garnifoenen/ fchul- , _ De Stadt Mellina Heeft ban Weghen zijn \ gelegentheptende gemack des Havens oock me Bicilfae ben ende vecompenfen onm bep — —— ndr nan 

tel DES Bier geweeft/ende heeft groote Pri⸗ ghenepgbt Sterckten des Lants. “bilegnen. De troubler der Dicerspen Earrien tor gare paie 
Alhier wort banden Woning ban Spangië | gemeenlijck ban defe cant/ datter gebzeck ig bilegien. 

VII, 

gemeenlüĳck goet Garuifoen gehauden/ ende 
voornamelijck aen de Zee-kuften/ Die den 
Vicerop boorfiet/ Wanneer daer volck ofte 
apitepnen bannoode sijn. Palerma is een 

fchoone ende ſtercke Dtadt/ fo is oock Mef- 
fina. Daer zijn oock Veel ftercke Kaſteelen / 
Die altijt wederſtants genoegh doen fouden/ 
fo pemant eenigen aenftagh op dit Eplandt 
booznemen wilde, N 

Gouvernement defes Lants. 

Zet Parlement vã Sicilien Heeft grote au⸗ 
thozitept/fo datde Gouverneur de Lypwil- 
lige fchattinge niet en mach ontfange/diemé 
alle drie jaren geeft/ nocheen ertraogdinaris 
fe epffen/ oock geen bernieuwinge in het gez 
meene beſte doen/ fonder het alghemepne 
conſent des gantfchen Koningrijer/ ’t welck 
door het Parl&ment gegeven wort; dit Pars 
lement is ban dzie foozten Lan perfooné t'faz 
mengevoeght / bande Sicilianen felve ghe⸗ 
noemt/ de drie armen ofte leden des Bcr, 
t welcke alle de Prelaten zjn / fa Wel de gez 
he die groote incomften Gebben/ als de an⸗ 
dere/ende defer Vergaderinge wort het kert⸗ 
Kelijcke lidt genoemt:alle de Baroenen woz 
beu het krĳabfchelidt ghenoemt: ende van 
alle Landen des Konings/Waer af een pegez 
lick eenen Procureur fent/ wart ghenoemt 
der Beeren lidt. 
Den Dicerop roept alle defe Leden door 

brieven/ die hun vermanen / dat fp hun ful- 
len laten binden op fulcken dagh bp den Vi⸗ 
terop: Vergadert zijnde / is den Vicerop om 
hoge gefeten in eenen Komnglickẽ ftoel/ ſteit 
togtelijcken vooren De oorſaken Die hem bez 
woghen haer te ontbieden / ende Wat hy op 
haer begheert. Den opperſten Prelaet op” 
—— ſeght dat fp zijn — verſtaen 
ebben / dat fp uptgaen/ende hem haefielijck 

ant\wooet beengen fullen. Daer na kieftmen 
een plaets / alwaer de drie leden hun byſon⸗ 
derlijck bergaderen fullen moghen/ ende ín 
elcke plaets worden gemepnlijckt 7.Booft- 
punekten berhandelt/ ende de Meden geven 
malcanderen advis / ban ’t gene eẽ peder bez 
floten heeft/ ten epnbe dat fp weten moghen 
Waer in fpeenftemmigh / ofte niet eenftem? 
migh en zijn. 

Het eerſte Booft-punt/ Waer bpna ghe⸗ 
meynlückẽ gehandeſt wort / ende om ’t welc- 
Be fp geroepen zijn / ie de vrywillighe gifte 
ofte ſchattinghe) omte fien oftmen die be⸗ 
oort te geben/ofte niet; fulcy indien datmen 

refolbeert/ dat om de quade neeringhe ofte: 
anderfints niet ghegeben can Worden/ fo ís 
het Parlament ad ende en Wort dan 
niets anders gehandelt. So mẽ beflupt dat: 
ter een gabe gegeven fal worden / fo handelt: 
men Lan het tweede Booft-ftuck/ 't Welck 
is / hoe beel gegeven fal worden:daer na ban 
bet derde, 't welck het middel is om die te 
eyſſen: het bierde is / ín hoe veel jaren men 
Die betalen fal: het bijfde Hooftſtuck is, van 
be ronditien met de welcke men die geeft: 
het ſeſte is ban de gratien die geepft moeten 
Wozden: het febende is bande Gedeputeer: 

diemen ordonneren moet / om alle ’t gene 
bp ben Parlamente befloten is uyt te woerd, 

inhet onderhouden harer bephepden/tot het 
welcke die Van Melina meer alg tot eenige 
andere Dingen geneyght zijn, À 
Daer zijn ín Sicilien diie Opperhoven / die 

alle DE handel ban de Zuftiete mr haer'beflup: 
ten/namelĳc: Bet groote Hof / de geheyligh⸗ 
de confcientie/ende de heerlijchbept, ‚ 
In het eerfte is een Prefidem fes Richte⸗ 

ren / een Advscaet des Konings / edt Cons 
(ervateur bande domepren. Den Prefident 
en den Advocaet des Konings zijn’t gemeyn⸗ 
le haer leven lang / de Richteren worden ale 
le twee Taren verſet. Daer zijn drie civilen/ 
ende drie criminele, die men op ‘tepnde deg 
eerſten Jaers verandert / ende de civile wor⸗ 
den criminele / ende de criminele worden cie 
vile Richteren. 
Het tweede Gerecht / genaemt de ghehey⸗ 

lighde Conſcientie / betepckenende fo veel 
als het gericht ban Appellen / is t'famenges 
voeght ban eenen Begent voor zijn leven / enz 
de van twee jonge Bechteren/ende het is aen 
het believen des Vicerops/luchteren van de 
derde fake te ſtellen. 

Det derde Gerecht/ genaemt de Domepe 
ne/(ofte heerlückheyt) heeft eené Preſident / 
een Conſervateur ofte Proteckteur / eẽ Rich⸗ 
terende bier Beken-meefteren: ende alle de 
Officieren defer 3. Berichten moetẽ / behalvẽ 
den Conferbatenr ofte ecteur der heers 
lückhenden / die rd en mogen 3ĳn/ 
inbooplingen deg Rüjcr zyn / ofte ten minften 
ben Diciltaenfe Vrouwe getrouwt hebben / 
ende daer altijt wooren. 

Defakender Juſtitie worden oock ver⸗ 
handelt door perfonen die den Wicerop groo⸗ 
te authozitept geeft / na gelegenthept/ ende 
petnetpalijcken tot criminele ſaken / ende de 
gene die duſdanighe juriſdicktie ererceren/ 
zijn Herauten geñdemit. 
Deſe herauten zijn driederley. De eerſte 

zyn Die gene die gedeputeert zijn tot de ver⸗ 
bolginge der gebannen, die gewoon zijn Lier 
ſterck te zijn met goede appoincktementen 
ende eenige Soldaten te Paerde. De tweede 
sijn de gene Die den Vicerdy ftelt Loor eenen 
tüdt omeentgh crimen te berclaren ofte te 
ficaffen, De derde is / Wanneer ter oorfaecke 
van boorghevallen oorlogh hyde drie Walz 
lepen ín Souvbernement geeft. 
Im elck defer dzie Balleyen Wozt eenen 
Deer gefonden/ Wanneer daer vermoede Van 
oorlogh is/met een getal voetvolck eñ Aups 
terpe/ ende mede met groote authozitept/ fa 
civijl als criminel. Defe zin in groot achtin⸗ 
ge gelijc Hertogen ofte Princem ef den Ko⸗ 
nig vereert die met dé tijtel vã Luptenant. 
Boven de voorgenoemde gherichten zijn 

noch twee andere te Palerma; oock Heeft 
Meſſina zijn gherichte/ gheftelt van den Ko⸗ 
uiug/met zine Bichteren/ met Souvereine 
authozitept fo civil als cciminel; ende Paler- 
ma heeft een Schout tarde cin faken/ enz 
de eenen Capitepn tot criminele faken. 
Daer is oock den Naedt des Konings ale 

Waer alle be Officieren van het groote Dof 
edere als oock die ban de domeynen. 
Delen Baet Wort wiet dan om groote ghe⸗ 
Wichtige oozfaken bergadert/ Wanneermen 
pꝛoviſie Van ooꝛloge doen moet. * 

mn ĳ Het 
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Pet Gericht vande Beerlickhepden moet 

rekeninghe Gouden ban de imkomſten des 
Konings/ foín den ingang alg uptgang deg 
Koffers. Alhier wort oot Van het gewag deg 
Kozens gehandelt/ ef Van andere bzuchten. 

Gods-dienft,ende’tgene de Kerc- 
ke betreft. 

De Fnwoonderen defeg Eplandts bolgen 
de Roomsche Beligie: ende zijn oock aldaer 
Inquiſiteurs geftelt/ om op ‘tftuck ban de 
Religie te letten: ende defer Juriſdictie wort 

„Het WP. Officie genaemt, De Prelaten hebbẽ 
groote authogitept/efi betonen genoechfaem 

et betrouwen dat fp onder DE volcke hebbẽ 
inde Parlementen/ al waer fp wel ftoutelicz 
ken den Victerop ſelve Wederftaen derven / 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
ende hem zijne berfoeckingen af-Maen/ na dE 
Dtaet des volcx lijden kan. Daer zijn drie 
Aerds·Biſdonimen / namelijck Palerma, 
Melina, ende Montroyal ; ben Aerds Biſ⸗ 
fchop ban Palerma heeft onder hem de Bij 
fchoppeu ban Agrigentum, Mazare efi Mal- 
ta. Den Aerds Biſſchop Lan Melina heeft 
onder hem de Biffchoppen Dan Lifpalede, 
Pace,Lipari,Patra,ende S. Marc, Den Aerdg- 
Biffelop Montroyal heeft onder Hem de 
Biffehoppen van Syracufa ende Catana. - 

De Koningen. 

De felfde die befeten ef gedifputeert heb⸗ 
ben om het Koningrijche van Napels, heb⸗ 
ben oock altijdt gehouden of getwiſt om dit 
Koningrijck Lan Sicilien, 

Gan het Eylandt 

SARDINIEN. 
LTES Wo — 
—2 © — — Jorto — 

Kort Inhoudt: 

1 Eſchrijvinge deles Eplandts / zijn lengde, / beeedde / ende onder welcs 

B ken climaet.Mepnigh bewoont om zijn peſtilentia 

Dieren Mufcrion genaemt/ wiens vellen tot Wap 

Bet keupdt Sardonica, 'twelck al lachende Herben voet. z. 

we zeden der Inwoonderen ban Sardinien. Zijn gouvernement / Belts 

de getal der Bevdtsg-bilaommen: ende hoe het na verſcheyden befittinghen 

beler Boickeren eyndelijck aende Kroone van Spangien geraeckt 18. 

Sardinien 

le Bocht:ban ve 
enen dienen: DAR 

Oude ende nieu: 
Keligie / en⸗ 

IX. 



1. 

Van bet 
Krupdt / 
lachkruyde 
genoemt. 

IL. 

in ’tEylandt van Sardinien. 
Ardinien is een groot Cp: 
landt/ ende bpna het Sicili- 
aenfe gelijck; ftreckt hem 
banden oodéna't Zuy⸗ 
den ín De lengde / is maer 

SI keA S.mijlen van Corfica ghe⸗ 
leghen. Ten Ooften beeft 
het de Tofcaenfe Zee/ ende 

ban defe zijde is van Sicilien af 200. mijlen 
elegen. Ten Zupden heeft het de Africaen- 

eZee/ ban’t welcke het maer 160, mijlen 
berreis; ten Weften heeft het de Sardinife 
Zee: De hüpdenfdaeghfe Scheijveren ghez 

Ben het 240, mijlen ín delengde/ ende go, in 
be bzeedde/ voorts soo,in den omgang light 
ouder den Hierden clinaet/ alhier is den 
langften dagh 14.uren/ ende ontrent drie vie⸗ 
rendeel. 

Geftalteniffe des Lants, 

Dit Eplandt is berdeplt in twee Landt: 
fchappen ofte deelen / namelijck in Cabo de 
Calars, alwaer het een weynigh berghach⸗ 
tigbis; ende in Cabo de Lugudor, die na A- 
frica uptfiet. Dit Eplandt draeght alder⸗ 
hande vzuchten / is (gelijck Sicilien) in terwe 
oberdloepende: heeft oock filber-minen: 
Bach iffer de locht fo boos / dat het gants 
Wepnigh bewoont Waozt/ vermidts dat de 
Peſte daer dickwils regneert ín dE Somer, 
ende dat oock op de vruchtbaerſte plaetſen / 
— Cabo de Lugudor alwaer veel 
FBaraffen zijn. Want wat Cabo de Calaris 
belangt/ de welcke (gelijck Wp gheſeyt heb: 
ben) berghachtighis / iede Foozdewinden 
Wat onderworpen / ende daer is de Locht 
goedt. Daer ig Geel Dee in Sardinien, ende 
ander andere dieren heefteen/ dat Mufcrion 
ghenaemt wort / dat in gheen plaetfen Lan 
Europaniet ghevonden en Wort / ende ig den 
Berten feer ghelĳck; Gare bellen Worden 
Voor Wapenen gebrupekt. Ten heeft geen 
ſchadeljcke Dieren / behalven den Vos / en: 
de een cleyn Dierken / bycans den Spinne⸗ 
—I ghelijck. Baer waſt oock een krupt / 
Lach-kruyt genoemt / ende eertüts Sardoni- 
ca,t welch De ſenuwen der ghener die hete: 
ten t'famen krimpen doet / ende Doet haer in 
ulcker boegen ſterven / dat het fchijnt dat fp. 
aththen tot ben leften toe. Mẽ bewaert des 
Winters het reghenwater tot den Somer/ 
bermitg het dan wepnigh regent. Daer zijn 
Poelen die bal Pis zún/ oock Beel Fontey⸗ 
nen batt warm Water / die ſeer goet zijn. 
Daer zijn ootk folffer-münen/ fout ende az 
lupn-mijnen, Wet heeft oock Paerden / die 
cleyn / doch (tecck zijn. 

Oude Zeden. 

De Carthaginenſiers, Die hun ban Sardi- 
nien meefier maeckten/ en wilben niet / dat 
de gene die aldaer gheboortigh waren / bet 
lant bebouwbden. De Saracenen hebben het 
in ghehadt / daer na De Phizanen ; ende tſe⸗ 
dert is het gecomen ín de handen Lan die ban 
Arragon, ſulcx dat fp als nudus / alg nu foo 
gheleeft hebben volghens het Naturel der 
verwinnaren. 

Huydens-daeghſche Zeden, 

D'Fuwoonderen van Sardinien zijn ro⸗ 
buft van lichaem / ende bruyn van coleur/ 
ban weghen de hitte der Donne, Zp en zijn 
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niet ſeer gemaniert / maer feer geneyght tot 
den arbeptende jacht; ghebzupcken gaerne 
ed fpöfen: handelen den bzeemdeling feet 
eleeft/ ende leven vredigh / hoewel datter 

ſommighe zijn / die voor warachtigh houden 
dat fp ſeer Wreet zijn:zijjn oock tot voo verven 
opde Zee feer geneyght. 

Rijckdommen. 

Sp maerckeneen groot gelt ban hare Wijz 
nen/ die fpna Romen boeren} als mede ban 
hare Paͤerden / de welche om are coura⸗ 
gie ban de vreemdelinghen feer begeert zijn. 
Sp hebben oock eenighe profijten ban hare 
Mufcrions, die fp in Italien bꝛengen. 

Sterckten. 

Fn dit Eplandt worden ban den Koning 
ban Spangien eenighe garniſoenen ghehou⸗ 
ben. Doch het klepn getal ban bolck maeckt 
bat het te minfterck is. Calaris ig een feer 
ſtercke ftadt/ heeft mede een ſchoone ende 
Wel bequame Hhaven. och zünder eenighe 
fterche plaetfenmeer/ als Oriftanie , Saffa- 
ris, Algeſboſa, Chia, Otexia, Sora, ende 
andere , 

Gouvernement, 

Den Koning Lan Spangien Onderhoudt 
eenen Bicerop in dit Eplandt/ diete Calaris 
Woonachtigh is / ende ban alle faecké diſpo⸗ 
neert. De lufticy is alhier bpna ghelyck 
ín Sicilien. 

Gods-dienft, ende ‘tgene de 
Kercke betreft. 

De Sardiniers zijn alle Booms-gefinde/ 
Ende zijn oock Fnquifiteuven in bit Eplandt 
geftelt / gelijck alg ín Sicilien, 

_ Baer zijn drie Aerdts⸗ biſſchoppen / name⸗ 
lijck Die ban Calaris , die guder hem Heeft de 
Biſſchoppen Lan Sutolo, Dolia, ende Puella- 
Die van Safaris heeft onder hem de Biſ⸗ 
fchoppen ban Sora, Plonata, Ampuria, Gifa- 
ce, ofte Girarde, Caftra; Othae, ende Bofana. 
Den Aerdt biſſchop Lan Albora heeft onder 
hem de Biſſchoppen Lan Vſſella, 8. lufto,en = 
be Terra Alba. Die ban Civica ende Galtelle 

„30 geprivilegieert… 

De Princen. 

De Carthaginenfers hebben dit Eplandt 
langhen tüdt befeten / maer zijn door de Ro⸗ 
mepnen daer upt gedreven. $ 
De Dararerten hebben het daer na/ fu den 

af-gang ban het Aoomſche Bick / ingbeis 
men / daer na fs het ghewonnen Van die ban - 
Genua ende die ban Pifa; den Paus Het elfde 
upt hare handen gerukt hebbende/ heeft het 
ben Koningenvan Arragonte Heen gheghe⸗ 

ben / ende door defe middelen is het ghekor 
men aem De macht der Koninghen Lan 
Spangien, 

Diii Dan 
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Ganden Staetdes Hertoghdoms 

MILANEN. 
77 

— pi 
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Brevis Bint 
Jreza, = Verg Morts -@ —— — 

Me ©diolagio —— fem Liprabig 
Cauriat “of. ’ 

Orsens. 4 

Kort Inhoudt: 

I Mgong des hertoghdoms Lan Milanen: zijn boornaemſlte Ste⸗ 
dem onder andere ban Milanen, tan welcke bolckeren het befeten 
is gheweeſt / ende hoe het in de handt Des Konings van Spangien 

gheraeckt is. 2. Deel Wijs walt ontvent Milanen; vruchtbaerhendt Des 
Lands Lan Pavyen. 5. De Nilaneferg bequaem tot de ſtudy / krijgh / en⸗ 

De koop-handel. 4. Woe beel Ducaten den Koning Lan Spangen jaerlicx 
upt het Hertogdom van Milanen is treckende/ behalven De vap-willighe 
fchattingen. vs - Boe Beel krighſ·volck aldaer gemeynlick gehouden wozt. 
6. Wort hundenſdaeghs ghegduverneert bp den Grave van Fuentes, ende 
andere. 7. Genealogie der Hertogen Ban Milanen. 

berbloedigh/ dat alles aldaer ſeer goet koop 
is, De gheftichten zijn aldaer ſchoon ende 
magnifüchk / ende daer is oock een groote me⸗ 

SEt Hhertoghdom Lan Milanen 
We) B heeft zooo, Italigenſe mijten 

B omgangs. De voornaemſte zefchifvins 
ge bes Elf Z Stadt is Milanen, waeraf het { nighte banrijche ende treffelücke gheflachz 

tabe ban BEN B gantfehe Hertogdom sijnen | ten, Wtdefe Stadt zin vier Pauſen geboor⸗ Dier Parte 
Milanen. BCE name heeft. Deſe Stadtiefeer | tigh geweeſt / namelick: Alexander IL, Vrba- fen upt Mie 

nus IÌL, Celeftinus Vs ende bp onfé tijde Gre- lanen ghe⸗ bolckrijckmachtigh ende fierck/ ſchoon eu⸗ 
gorius IV, In befe Stadt warden met berz booztigd- be heerlijck gelegen/ is tegenwoordigh eene 

Der Voornaemfte ban Europa. jen rekent 

aldaer zooooo, Fuwoonderen. Sijne voor⸗ 
burgbten zijnlang ende breedt / ende maken 
be felve Heel grooter/ defe voorburghten zijn 
fo wel omringt met water / als de Stadt / en⸗ 
De dat door groôte Canalen / op de welcke 
alle Koopmaufchappen te Milanen geboërt 
worden / met groote ſcheyen / ende Dat fo o⸗ 

Wondering aengefien het Kaſteel de Dome 
Kerche/ ende ’t Dafthups/ vermidts hare 
maquificencp. An dit Bertaghdam light ooc 
Cremona; alwaer veel fchoone geftichten/ 
fo particuliere als pubtijche/ fn; de Stadt 
Lody is oock feer rijck. Doch defe Steden 
meeten ban grootte Loor Pavier Wijchen, 
zijndeeen fchoone ende oude Stadt / Ripe 

as 



in het Hertoghdom van Milanen. 183 
Was eertijts de woonplaets der Koninghen 
bar Lombardyen, alhier is oock een fchoone 
Pniverfitept, Behalven defe iffer noch No- 
varra, gelegen — Heuvel / alwaer tref⸗ 
felückẽ edele gellachten zĳn: Coma ig mede 
ten rücke Stadt / ende geeft zijnen naem een 
feker gBep:/het welcke achthienmilen lang 
eñ 4. mijlen beet is, ſommige feggen dat het 
Go, mijlen in den omgaug Geeft. Daer is 
noch een grooten hoop Dteden ende meer 
Dorpen/ alles Wel bewoont. 

Wecke DE Stadt ban Milanen geeft eerſt langen 
boickeren os tjdt onder de dominate der Gauloifen ghe⸗ 
bee Milanen Weeft/ tot dat M.Marcellus 2ozgermeefier 
gheheerſt ontdaen hebbende Virdumarum den Koning 
hebben. der Inſubren, de felbe onder de ſubjecktie der: 

Romepnen bracht. De macht der Kepferen 
ver fwackt zijnde / is defe Dtadt van beelderz 
lepe volckeren afgeleopen/ fo daor de Got: 
theu/Dunmwen/ als Lombarden. Dele laetſte 
door Catolum- Magnum berdzeben zijnde, 
upt gheheel lualien, Was defe Stadt deu: 
Franſen Koningen onderworpen / daer naer 
Den Duptfen Repferen. Ceit laetften heeftſe 
gerebelleert onder de Keyſeren Fredericum 1, 
ende IL, ende vercxeegh nieuwe Heeren / nas 
melijck de JRarck-graven Galeacy, die daer 
ua Boor den Keyſer Wenceflaum Hertoghen 
benoemt zijn / in den Jare 1395. Dele op: 
— zijn de Sforũs im hare plaets ge⸗ 
comen / die inden perſoone Francifci Sfortiæ 
geeyndight hebben, De Koningẽ Van Vranc· 
rijck hebben deſe Stadt eenen langen tijt bez 
eten/ doch is ten laetften inde handender 
koningen ban Spangien ghevallen met het 

gantfche Hertoghdom / tot het welcke noche 
tans de Franfche Koninghen groot recht te 
hebben, pretendeven/ ghelijck oock blijcken 
tan upt de genealogie Bier achter aê geftelt, 

Geltalteniffe des’ Lants. 

11. In dit lant zijn veel Meyzen gelegen / oock 
beel Bevieren/ als mede avervloedigh Ko⸗ 
reun-dragende Veiden. Leeft oock ſeer goe⸗ 
de Wiuen / ende allerhande fruyten; de Gez 
„Bieren ende Meyzren zijn Vol vis. Dicht bp 
Milanen waſt fo veel Rijs / dat net mogelijck 

trent Coma beminnen den lantbouw / ende 
zjn neerftigh, De vrouwen bauPavyen woꝛ⸗ 
den gierighe geuoemt ; de Milaneſers ghe⸗ 
mandert ende beleeft, Die Dan Lody ſuperſti⸗ 
tieug; ende die Han Cremona toftelijck, 

Ri jekdommen. 

Malanen fg fo bol Ambachts-boltk/ dat: 
men ghemeenlijck ſeght / indien meu Iralien 

‚Wil accomoderen/ fomoeft Milanen ateerft 
verwoeſt zijn; Bet Ambacitf-volck ig ale 
Daer oock fo vernuftigh / dat alles wat upt 
Milanen comt/ tu grooter achtinge gehou 
den Woet: want de Maenfe Buͤſſen ende Nu⸗ 
ftingen over al genoegh bekent zijn, ghelück 
ootk de geveſten ende borduerwercken/ die - 
daer gentaeckt worden / fo datmen moet bez 
kermeu/dat defe Stadt van gheheel Europa 
teu groot gelt ontfangbende 18: hier mach> 
„en bpveegen de Milaenſe zijde kouften; alg 
oock den Rũs / Die fp fo veel Provincien mez 
dedeylt. Te Lody woet doch fo bee! haes gez 
maeckt/ dat fp daer mede een groot deel Han 
„Jtalien gerieven can: fo dat den Staet ban 
filanen,om kort tefeggen/den Grifons ende 

Zwitzers met Veel frupten ende vruchten 
berfiet/ ende met te miufelve noch ten bollen 
bir alles Wat hun noodigh is / voorfien 
‘blijft. 
Den Koning Van Spangien treckt ban dit 

Hertoghdom jaerlijer Sooooo. kroonen bes 
halveñ nach de vepwillige giften ende ande⸗ 
re extraoꝛdinariſe dingen. 

Ende om te betoonen dat Defen Koning 
defen Dtaet fo na uptmelckt/ als hem moe 
ghelijck ie/ ofte dat het de Officiers Loor 
bem houden/ fal dit Ftaliaenfe ſpreecwooet 
uptwijfen/ namelijck; den Officier van Sici= 
lien knaeght, die van Napels eet, maer-die 
van-Milanen verflint: 

Sterckten. 

Den Koning ban Spangien onderhoudt 
gemepnlijch in defen Dtaet zooo. voetvoltk/ 
zijnde Dpanjaerden/ 1ooo. lichte Paerden/ 
erde Goo, Bupteren/ tot bewaringhe deg 

en isergens in ſo vele Kants ſulcken over⸗ lauts. Het groot getal des volcx ſoude mede 
bloet te binden. Ontrent Cremona groept | tot conferbatie deſes ſtaets guuftigh tonnen — 
beel tarwe, oock Heel Wijns / allerlepe | zin / fo fp den Spanjgerden beminden; naer Bitterk haet 
— h / ende overvloet van Blas. inen acht dat der Spamaerden handel dit der üan 
Bp Lody waſt ſo veel Rogge/ gerſt / Wijnen | volck ſo miſhaeght/ datter geen volck haer ſers tegen 
Vlas / ende ſo beel Frupten / dat het anmmo⸗meer haten en mach: ſulcx dat, indien fp niet — —— 
gelijtk ig ergens meer te Binden; behalven ‚ getoomten waren / fp lupden lichtelick pet 8 
Dit iffer noch een groot getal Wepden/ waer | nfeuws fouden connen aenrichten tegen die 
ineengugeloovelijcke menighte banBeeften | geue/Ddie over haer heerſchẽ: Daer zijn dap: 
geboet worden. pere ſterckten bier te lande / Waer af het 

— Det Lant Lan Pavien is ſo bꝛuchtbaer en⸗ Kaſteel van Milanen ’t voornaemſte fg. Den 
bjuchtbaers PE fo Vol Frupts / oock van alle foorten van | Gouverneur ſtrijckt jaerlijce een groot gelt 
depdt des krupden / dat het den Lufthof ban Milanen | banden Honing / out de foetificatien deſes 
Lands genoemt Wort; is mede veel wiltbzaet/ghe- | plaets te vermeerderen/de welche beguaem 
tonds-em vogelt ende Vis aldaer. Men foude niet in⸗ genoegh ie om een langen tegenftantte doẽ. 
Pavyen. ſtighers / nochte beuchtbraghender plaets | Cremona heeft een geweldigen fterchen To⸗ * 

romen ſien / als het lant contfom Coma, ren/ den welcken oock onder de Wonderen 
van Europa gheftelt Wort, Pavien fg mede 

Zeden der Invvoonderen, een ſtercke plaets/ ghelijck oock Navarra, 
Daer zijn noch meer andere Sterchten al 

111. Dit Lant beengteen bolck voort / dat be⸗ | Hier telande/ doch de Spamaerden betrous 
gquaem is tot de fludp/oorlogh ef Roophan⸗ | Wenhunmeeft op het Wafteel van Milanen, 
del. Doch zijn op ſommige plaetfêplomper | meenende (defes Forts halben Bat fp onz 
loos. Die van Cremona Worden getrapt gez | winbavr zijn. 
trouw te zijn, Det bolck ban Milanen is 
Wonderlijcken bernuftigh. Die Lan Lody Gouvernement. 
zijn beguaem tot den koophandel/Wapenen/ 8 ì 
Einde middelen bp een te rapen; die Vanone | Wier houdt den has eenen — 

uij neur 



184 Van den Staet des Konings van Spangien, 
neur / 'twelck den Grave ban Fuenteste: , wel tivil alg criminel dependeert aen der 
genweozdigh in/ die oock Capitepn Gene: | Senaet ban Milanen, alwaer 16, Docktas 4 

rael is ban de Fnfanterpe ende Bupterpe/ | ven/eenighe Pzelaten/ ende Milaenſche E⸗ & 
die aldaer gehouden wort / waer ban hy oock dellupden onder zijn. k 
ben titel dzaeght, De kenniffe der faken/ fo 

Geflacht-Regifter der Hertogen van Milanen. 

Ra 
f Galcas Maton: 

eed een | Cale 
Marck· gra⸗ ‚ Biffehop van Milanen. f oannes Mara. as. 
be ban Ki Toannes, 5iffchop Í zl oli Blanche getrout | Ludovicus, 
nen, in't jaer Mattheus. ſIoannes ne Philippus Maria, aen Francifcus ——— 

Stephanus. 1312 Galeas. leas. Sfortia- van Afca- 
Barnabas. 3 nien. 

(Yolandus. (Valentina. Odtavianus 
(Philippus. 

Gheflacht-R egifter van Sfortia. 

( Ludovicus hertogh $Maximilianus. 
van Afcanien. — 

PPhilippus. 
Octavianus. 

— beyde ſonder kinderen geſtorven. 
Franciſcus. 

Franciſcus 
Sfortia. 

_Sigifmundum, Koning ban Polon. abevanghen in Vranckrijck ghe⸗ 

Toannes. 
Galeas, — Maria, deſe was ghetrout aen Francifcus Sfortia, ben laetſten / bie 

brocht Wiert, 

Door 
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186 Van den Staet des Konings van Spangien, 

Be Eplanden 

— 
4 
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== 

de geluckige: maer en accogderen nict alle tn De namen: de hupdens· 
D Goude ſtellen deſe Eplanden inde Atlantiſe Zee; ende noemen Die 

daeghſe zjn leer verfchepden Lan De —2* pende hare difpolicie 
ende ghelegenthepdt. Doch ſonder mp te verwe n in het gene andert 
eertijds gheleyt hebben Cal ick fegaben 't gene deſes daeghs Schrijveren 
feggen/ de welcherekenen/ Datter (eben zijn / namelijck/ Lanzarota, Forter- 
ventura, groot Canarien, Teneriffa, Gaumera, ‘tYfer-Eylandt, ende Palma. Wet 

Groot Canarien is oo. mijlen groot/ende heeft ontrent oooo, Fnwoonderen. 
Teneriffaigeen weanigh klepnder/ ende heeft eenen Bergh, ban de welcke 
men oo. mijlen verre fien kan. Palma ig een kleyn Eplandt / maer aenghe⸗ 
naem. 

Geſtalteniſſe. 

gevoert wort. 
Het Eplandt ban Palma, heeft overbloet 

ban Wüijn / Kaes / Dee/ende Supcker: Wt 
welcke oorſake de Spangiaerden die na Bra- 
ſilien varen / aldaer hare nood-bzuft in nemẽ. 

Ille de Fer heeft gheen water/ maer Godt 
heeftet toor-fien met een woicke / die het 
Land bebochtight ; ende de Inwoonderen 

krijgen haren dranck ban eenen Boom / daer 
deſe wolcke altijdt vandf-om drijft: ſo dat al 
tijdt bande bladereneenige dep pelen drup: 
pen/Die fp ín kuppen bergadert/ ende alfo de 
Beeften ende hun {elven daer mede Loeden. 

Zeden. 

D'Inwoonderen/ die men Ganches noët/ 
Waren eertijtg bot ende grof / maer zijn tegẽ⸗ 
woordigh veel bernuftiger/gefchickter ende 
beleefder geworde 'tfedert dat de Dpanjaers 
den aldaer berkeert ende gehandelt hebben. 

Rijckdommen. 
De Eplanden ban Canarien fendé haer o⸗ 

verſchoone Wijken door geheel Europa, even 
gelijck oock haren fupcker; om Wwelrke veel 

Spaenſe 



inde Oofterfe Eylanden. 
aenfe Portugijſe Koop-lupden aldaer 

Bone Pite gn elen: ende hebben 
epnde een Dtapelop-gericht. 

Gouvernement. 

‘ oot Camarien ineen Stoel vau Juz 
ſticp /Alwaer men alle d'andere Eplanden 
recht ipzeeckt/ volgens de Spaenfe wetten 

ts-dienft, ende faken, die de 
Kercke betreffen 

t bolck deſes Laudts pleeghteertijdts 
de Sonne aente bidden / als oock de Mane 
ende de Sterren / maer de Spangigerdts als 
daer Meeſteren geworden zijnde in den jare 
1404, hebben het Koomfche geloo be aldaer 
AD fulckg dat fp tegenwoordigh alle 
€ gienen zijn. Ben Biſſchop van alle defe 
@planden woont met zijn Fnqutfiteuven op 
het Groot Canarien. 

Pet Eplandt ban 
CABO VERDE. 

En meent dat dit de Hefperides zijn. 
— haren name ghenomen ban 

Cabo d' África, Die haer in de Zee uptftrecht 
vecht tegé over defe Eplanden, Daer zinder - 
uegẽ / die ontdeckt zijn inden Jare 1455. door 
udovicum Cadamudſtum, ende zijn ghe⸗ 

noenit S.Antoine, S.Vincent, S. Luca, S.Ni- 
cola, S.Bonaviſta, May, S. Iago, endetuego· Het 
vooruaemſte is — S, Tago, welt: 
Kerg lengte ís van zom je Portugüſen 
hebbẽ alhier eẽ tamelijcke Stadt/ die Ribera 
Be genoemt wort / die ontrent soo.haert- 

teden heeft. Daer is een goede ende bez 
guaine Haven. 

het Eplandt van S. Iago, is bp-ua geheel 
berghachtigh ende fcherp / maer heeft ver⸗ 
makelijcke ende fchoone valleyen / die wel 
bewoont zijn. Alle deſe Eylanden hebben in't 
generael veel Geyten / ende men Lindt daer 
heel fout-kuplen. De Spangiaerden ber? 
gaberen daer Gerfte/'tWwelck fpZaburra noe⸗ 
men. Daer zijn beel fchildt-padden/Wieng 
deckſel fo groot ig alg eenen ſchildt. 

ISLE DE PRINCE. 

Di Eplant light drie graden Lan de liuie 
Equinoctiael/ ende ig aldug ghenoemt/ 

om dieswille bat het inkomen/ ‘twelck Lan 
Dit Eplandt getrocken Wwierdt/op denJdzince 
ban Portugacl gheaffigneert was tat zijn 
onderboudt. 

Bet ie tamelicken Wel —— ende 
Daer groeyt uytermaten veel Suyckers / ſoo 
dat fp tſelfde met menigten uptfepndt:daer 
Komt oock een ſoorte ban Palmboomen ban 
daen / daer de Auwoonderen feecker, fap upt 
Erigen/’twelck hun tot dranck ſtreckt / ende 
gockdzonchen maeckt, 

‚MOZAMBIQVE, « 
Mozambique light ontrent een half mijle 

ban het vafte Landt, Is een ſtadt gelegen 
inhet @plaunt Prafa. Det Eplant is black en: 
be lgegh. Daer is een Haven in de welcke de 
Schepen fonder dangier aenkomen mogen, 
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Geftalteniffe, 

Dit Eplaudt draeght veel Palmboomen⸗ 
ende Indiſche Paten/ Citroentende Dijge 
Andere Vruchten worden aldaer feer wep⸗ 
nigh ghebvonden/ Want upt Indien beengt 
men aldaer Mozen/ Rijs / eude andere NOODt- 
druft. De koepen/ Schapen/ Gepten / Vert⸗ 
kens / Hoenderen ende diergelcke dingen 
zijn alhier feer goedt koop. Het ghevoghelt 
heeft (wart vleys / maer feer goedt Van ſna⸗ 
Ke. Dit Eplandt heeft geen foet water / maer 
men bzengt het aldaer ban het vaſte Laudt 
vaneen plaets die degdoztugijfen noemé Ca- 
bafera, waer toe fp groote bactten eñ potten 
hebbf/om dat water te beware, De lstht Va 
Mozambiqueig heet/ eft niet feer gheſont / fo 
datde replere albiet meefttijt in flecte vallẽ. 

Zeden. 

In dit Eplardt zijn ontrent 4o. of 50. Poꝛ⸗ 
tugufen/, die getrout zijn / ende gewobr:lijckk 
op dit Eplandt woonãchtigh zn: Dese leben 
na de wijfe haers Landts. Behalven beft zo 
of so. Portugijfen ofte Mefliz , Die inde Ane 
dien bau Portugijſen geſprotẽ zjn / Linten 
daer noch goo-hupfen van de Negros, die daer 
ín Wooren/ ende zijn met ſtroo gedeclit; deſe 
leven half na de Wdfe ber JPoetugifen/ ende 
half nade Wijfe vande andere Negros. Maer 
Die van Mozambique af tot Cabo de bona cf= 
perance Woonen / zijn gants Wilde / levende 
(onder Godt ofte wet, Alle gaen ſygeheel 
naeckt/ de Manuen dragen een kleyn lapjen 
lijnwaet/Dat de fchanwlijepbt bedeckt / eñ de 
Vrouwen zijn Lan de halve bot af tot de 
halve kuyten meteen grof katoenen ileedt 
bedeckt. Maer die opt vate Landt Waoren/ 
en decken genigh deel haers Lichaerns: Te 
Mozambique —— ſy hare leckerheyt 
aen'tDercheng-blepg/ende en verbieden dat 
den ſiecken niet/ ahelijck fp alle ander vleys 
doen. Niemaudt enis toegelatenoꝑ dit Ep⸗ 
landt te wóanen/ ten fp dat hp trouwe. Den 
Eppan ban Quilox heeft eermaels Vooght 
deſes Eplandte geweeft/eude de Mahome⸗ 
tanen woonden aldaer onder eenen Gouver⸗ 
ueuc/ Die de Avabierg-Zeguen noemden. 

Rijckdommen. 

By Sofale iseen Goud-mijn/ twelck Go; 
Franfe mijten van Mozambique light / na de 
Cabo de bona efperäce. In befe Mijñe is Deel 
gouts/oock een anbere fperie van gaut/ Dat 
fp noemen Botongo ende Ouropo, fa beelte 
feggéals pulber-gout/om dieswille dat Dit 
gout los eñ hlepngelijc zand is / dach fo goet 
als eenigh in Doftenis. Cé Luptenant deg 
Capíitepns van Mozambique Woont op het 
Fozt van Sofale,e fent de Schepẽ met gout 
geladen/genaemt Pangajos, de welchie lange 
de Kufte varende / tot den Capitepn te Mo- 
zambique komé. Deſe Schepen zijn vã licht 
hout gemaeckt / eñ de berden zijn met draden 
daer aen vaſt gemaect/fonder datter eenigen 
fpijcher ig Die de felve vaſt hout. De Mijnẽ / 
die ontrent Angolì zijn / zijn aen D' ander zijde 
ban Africa gheleghen/ontrent : so. mijlé ban 
Sofale: de fwarte vepfen deſen wegh menich⸗ 
mael te larde/ om het gout na Sofale te breu⸗ 
gen. Det profijt dat den Capitepn Lan Mo- 
zamqique treckt in drie jaren / beloopt onz 
trẽt zo duyſent Dutatẽ / ofte ſomwijlẽ grt 



188 
Dit profit komt princigael ban de Mijnen 
Lan ve ende Anes Dau Indien Wordt 
te Mozambique ghebrocht eenigh aoudt / 
graeuwen Unber/ Ebbenloudt/ eñ Avoir / 
oock bzengtmeu aldaer beel Slaven die feer 
ſterck zjm ende beguaem zijn om fwaren ars 
bepdt te Verdragen boven andere. 

Sterckten. 

De Portugüſen hebben alhier een plaets/ 
die in 10, of twaelf jaren volmaeckt is gez 
weeft. Is wel ſoo ſterck alg eenigh indefe 
toutrepen: doch daer ig weynigh Artillerve 
ende ammunitie op / oock ſeer wepnigh Sol⸗ 
Daten. Doch waneer het van node is / moe⸗ 
teu alle de Portugiſen / die op dit Eplandt 
gebupft zijn/ tot befcherminge ban dit Fozt 
ghereedt zĳn / aengheſien het gheen ander 
Fozt tot bewaringe en heeft. 

Gouvernement. 

Dẽ laſt des Capiteyns /die teMozambique 
geſonden word / gheduprt drie Jaren / op't 
epnde van de weſcke een ander hem ſucce⸗ 
deert. Det is een gebrupck der Portugiſen / 
dat de Officieren geen langheren tijdt hare 
lafté en bediené/die hun opgeleght zijn. Defe 
Worden gekozen upt de ahene Die den Ko⸗ 
ning vañ Dpangien op de Fudifche Vlote 
ghedient hebben / Want doo? defe Ampten 
Worden fp ban haren dienſt gherecompen- 
feert/ tot welcken epnde men hun goede gas 
gien geeft/ behalven de profijten die fp daer 
af uoch trecken konnen. Dit profijt en kan 
niet feer kleyn zijn / vermidts de Officieren 
alles na harẽ ſinne doen. Genmaeldes jaers 
repfhmen ban Mozambique ua de Indien, dat 
ig in de Ougfimaent/ende in April komen fp 
Weder; ende niemandt tot defe commercie 
geadmitteert worden / dan de gene Die te Mo- 
zambique getrout zijn. 

Haren Gods-dientt. 

Sommighe ban defe Negros , die ín het 
Eplant ban Prefa, daer Mozambique light / 
Woonen/ zijn Chriftené/ doch de andere hou⸗ 
den de Mahometaenſe Wet/ ende blijvé bp 
de opinie die fp vande Turcken ontfangen 
hebben/de welcke boor de Portugüſen in dit 
Eplaudt ghewoont hadden. Maer de gene 
die Meftiz ghenoemt Worden / zijn tot de 
Boomfche Geligie feer yverigh · 

-3Ban het Eplaudt 
ORM VS. 

VVE ſtellen Orimus onder de Monarchie 
N van Spangien/ om dat die cijnfbaer 
ig onder den Spangtaerden/ Die aldaer de 
befte plaetfe deg Eplandts befitten, Ormus 
heeft aen D'een zijde Het Koningrück ban 
Perffen ; ten JPoorden ende aen d ander zijde 
Arabien: is bzeed zo, mijlen/ Tight aen den 
monbt ban de Perfifche Golfe/heeft z7.gras 
den hooghde. 

De gheftaltenis. 

Dit Eplandt is bal fteen-klippen/fcherp/ 
ende bp nageheel onbrurdtbaer. Ien bindt 

| 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
Daer geen groen kruydt. De klippe zijn alle 
met Doutbedeckt/ ende de hupfen zjn Van 
Sourfteenen gebouwt. Teñ draeght gheen 
veuchten/maer ontfangt alderlep 
van Arabien, berſſen, ende De ſtadt 
DeWinter 18 daer even gelijck inPortugael; 
maer in den Somer / ontrent de felde tijdt 
dat wp hem hebbẽ / te het aldaer fo heet / dat 
de lLupden ghedwoungen zijn hun te vuften in 
de Boffen/ daer eenige diepe Wa: zijn / 
daer fp hun tot den kop toe in ſteecken: alle 
de hupfen hebben het dach plat boor 
luchtigh / op dat fpde verkoeling kryghen 
mochten/ gelijck te Cayre. Bet water dat al 
daer ghedroncken ji ve biengtmen haer 
Van het bate Landt. Daer vegneert te Or- 
mus een feecheve fiechte/ vande welcke de 
Wormen in de kupten komen der ghener die 
daer mede gevaecht zijn; de welcke (na ſom⸗ 
miger mepuinge) ban het water komen dat 
fp drincken. Defe Woumen geleken Wel de 
fnaren van eenen Lupt/ ende zijn Wel twee 

Kaedt hoe of drie ellen lang / ende men kan die upt trec⸗ 
hen/ doende die allengfkens omkeren met men woe ve 
een ſtro halmken / wanneer fp geerne volgẽ / zupten trece 
maer Wanneer fptegenftant doen / en magh⸗ ken ſal. 
Men daer niet meer aen peuteren / maer bin⸗ 
den alleen het gene men uptgetrocken heeft/ 
ende Wzijben het gefwel boven het gat met 
verffe boter / erde albus fal de Euptiuthien - 
of twaelf daghen ban defe Woumen berloft 
zĳn. Doe oock eenighe ban defe Wormen in 
het upttrecken breeckt / falmen daer door 
uytermaten groote pine ljdé, des moetmen 
zijn befte doen datmenſe ten eerfien gheheel 
daer upt kryght. 

Hare zeden. 
De Inwoonderen ban het Koningrücke 

Ormus houden der Perftanen humeuren / 
als mede der Arabiers/ Vande welcke wp 
in het verhael banPerffenende Arabien int 
langbe beſchrijven fullen; derhalben mogen 
Wpoit ftaecken . 

Rijckdommen. 

Pan weghen de gheleghenthepdt ende bez 
quaemheyt deſes Eplandts/ heeft het overs 
bloedt van alle dinghen / ende wordt bande 
Kooplupdẽ upt Perflen, Arabien, Turckyen, 
Indien, ende alle gebupzlanden daer ontrent 
befocht. Maer het meeste ghetal komt upt 
Atmenien, Perffen, Afien, ende Venetien, be 
welthe feer curieus zijn ou de enten fe 
hebben/ die upt Indien te Ormus komt/ende 
gaet Yan Ormus na Venetien te Lande. Ben 
brengt oock in dit Eplandt upt de Landen 
van Perffen,Coragon, ende Dias, fchoone taz 
pifferpen/ die men Alcatiffes noemt; oock 
erfchepden kamelotten upt Turckyen; alg 

mebe upt Arabien bele krupden ende medi⸗ 
tinale Dzoogen/ Draken· bloedt / Manna / 
Mpꝛrhe / wieroock / ſchoone Paerden ban 
Bareun, ende bele Paerlen ban Maſcatte, 
’twelcheeen Haven is tuffchen de Hoofden 
Rofalgate, ende Moncadori aen de küſt ban 
Arabien, JRenbzengt daeroock behalven 
Dit voorſz. /Drooge Bastinen/dadels ban ver⸗ 
fchepden foorte. De oorſaeck ban defe groo⸗ 
te aenkomfte ban Kooplupdente Ormus ig 
foodantgh: Daer zijn twee troupen/ die hun 
jacrlicke vergaderen om na Ormus te gaert; 
defe warden ghendemt Caffiles ofte Carava- 
nes, ende fthepden ban Alep een orn ín 

yrien, 



inde Ooſterſe Eylanden. 
Syrien, om naer Tripoli te gaen/ ligghende 

dꝛie dagh-repfens hier van daen. De Cara- 
Sꝛdie / die vane hout defe Volgende oydze: Alle jacen ín 

de Woops de maenden Lan Aprilende September kiez 
—— ef fen fpeenen Kapitepn met 1oo. Hanitfacen/ 
mael neg Diede Caravane ghelepden tot Baffore, ban 
acre na Waer mendanter Zee fander moepte na Or- 
Ormus te Mus Vaert, De Kooplupdenweten het af> 

fen/ ber⸗ fchepden bande Caravane, ende alg dan iffer 
tt ban eengroote menighte van Paerden Keme- 

100. Janie lenende Dromedariſen / oack fo veel volcks 
(eten) DIEP berepdt tot deſe reps/ datmender foimwijlen 
vingen, _ Weltelt ontrent de Lijf of Gooo, de welcke in 

ogdze marcheren gelijck een Leger. Elcken 
Hemel draeghter twee met Gare bogagie/ 
díe aen bepbde De zijden hangt/ ende de Janit⸗ 
ſeren nemen geſtadigh acht/ dat de Arabers 
Bit bolck geen hinder en doe/ gelijck fp dick: 
mael om ſulcks te doen beftaen hebben. Sp 
repfeneen Woeftijne deur/ die 40. daghrey⸗ 
feng duert/ ende ten epude ban alle drie ofte 
bier dagen/ graven fp kuplen om het Dee te 
drencken / ef des volcks dorſt te leffen, Daer 
sijn oock beel Soeteiaers/ die de troupe Lol: 
gen/ende den genen die Willen alle eet waren 
berkoopen. Alte nachten flapen fp onder 
(Centen, houdende goede fchild-Wacht Lan 
alle kanten, Aldus komen (p te Baflore, gez 
gaffer hebbende Babylonien , datmen nu 
agadet noemt. Dp vuften hun eenighe daz 

gen te Baſſore, ende vergaderen hun in de ſel⸗ 
be Stadt ten tijde deg weder-keerens/ ende 
gaen wederom in de ſelve wijfe na Alep. Enz 
de hier van daen ift/ dat de groote aenkomft 
Ban Kooplupden ende Koopmanfchappente 
Ormus komt. ; 
Den Gouverneur ban Ormus treckt meer 

profijt als pemandt anders Lan alle de In⸗ 
Dien/ na die Lan Mozambique. Want hp 
ſendt zijn Schepen na Goa, Chaul, Bengala, 
ende Mefcatta, ende verkoopt daer sijn Waz 
zen; hebbendeeen Goicke ghemaeckt/ tan 
deſen inhoudt ; dat niemandt zijne Waren 
berkoopen mach/ voor dat den Gouverneur 
be zijne verkoft heeft: @nde diten komt niet 
ban den Koning ban Spangien, maer upt 
epgener belieber deg Gouverneurs, die ha: 
te macht fo groot maken/ alg het Gun geet 
dunckt. Wooets íe door privilegie des Ko⸗ 
nings aen den Gouverneurs toegelaten/dat 
niemaudt geen JPaerdenna de Indien mach 
fenden/ dan deu gheuen die hp confent daer 
toegeeft; dit bzeugt den Gouverneurs een 
geoot profijt in/ Want de Paerden in In⸗ 

Een Paert Dien feer dupr zijn/ foo dateen Paerdt / hoe 
woꝛt ín In⸗ Wel niet het befte ſlagh / fal Lier of soo. paz 
Ort mee ravedes verkocht wardert/endeelche para⸗ 
— vedes is ontrent een Rcks· daelder. Den 
beckoft, rechten tĳdt/ om Van Goa na Ormus te 

gaen/ is in de Maenden Lan Januarius / 
— Maert / September ende Dez 
ober. 

Sterckten. 

De vooꝛnaemſte ſterckheydt bes Bijcks 
beftaet inde plaetfe die de Poꝛtugiſen al- 
daer hebben/ de welche dapper abefterckt 
is; hier in dit Fogt sijn oock Water-backen/ 
gelijck in Mozambique, om het groot Waz 
ter/ gebseck defes Lands. Dit Jort is gee 
noechfaem met Doldaten voorſien / oock 
van Artillerye / om de Mahometanẽ in toom 
te houden. De andere Sterckten hebben 
weynigh te bedupden. 
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Gouvernement. 

De Portugijfen goiwerneren hun na de 
mainere haers Lands / ende den Capiteyn 
ofte Gouverneur des Forts drzaeght heme⸗ 
ven ghelijck die van de andere plaetſen deſer 
guarttieren/ onder deg Konings Van Span- 
gien ghebiedt zĳnde. Den Koning Ban Or- 
mus Woont in dit Eplandt/maer bupten de 
plaetfeder Portugyſen. Die Koningen gez 
maeckt worden/houden het voor een deftich 
ſtuck wercks / dat ſy in den beginne haers 
Rücks / hare Byoederen ende alleg Wat van wzeedheyd 
Koninglücken Stamme is / de oogen upt te Der konm⸗ 
ſteken dit gedaen znde / geven fp hun Lan gen de Or 
alles een bol ghenoegen/ oock wat fp begee⸗ bare Bjoes 
ren/uptgenomen’tgefiehte: Tant hare Wet Peren ende 
brengt mede/ datde Blinde het Bijcke niet andere ban 
gouverneren en moghen; ende door Dit mid⸗ Koninglce 
bel bevrijden fp hunſelven vande vreeſe ee⸗ ken Stam⸗ 
nes bozgerlicken oorloghs. me, 

Haren Gods-dienft. 

Den Koning Lan Ormus , ende alle zijn 
Onderdanen zijn Mahometaens ghefiudt / 
eude volgen de Heligie van Perſſen? maer de 
Poetugüjen / of die upt haer geſproten zijn / 
zĳn vverige Boomg-gefinde ; ende behalven 
bit zünder oock eenige die hun bekeert heb⸗ 
ber dooz de Predicatien Lan Pater Gafpar 
Berzé gan Zeeland: , een Jeſuwijt. 

Het Eplandt ban 

DOS 

Het Eplandt ban Dios(gemepnlijck Ifle 
de Dios genoemt) was eertidts Alam- 

bater genaemt/ is gelegen van de Riviere In- 
de, ontrent 35. Franſe milen / ende is aen 
het bafte Landt ghenabuprt. 

Geftalteniffe. 

Seecwepnigh Frupten zijnder in dit Epe 
landt / doch íe Lol ban dingen die tot onder⸗ 
haut deg levers van uode zijn. Pet heeft Oſ⸗ 
fen/ Koeyen / Schaven, ghevogelte / boter, 
melck / ajupu/ boonen / ende Dierghelijche 
dinghen. Doch en is de melck daer foo 
goedt riet alg in Nederlaudt. Heeft oock 
haes/ doch is te feer ghefouten, De In⸗ 
Woonderen hebben oock beel ghefouten vis / 
eude haugen haer vleys oock inden roockt. 

Zeden. 

De ſtadt Diu, is bp de Portugüſen bez 
Woont / onder de welcke de ghene die in het 
Havdefchap ahebozen zijn / vermengt bliz 
ven / gheijck tu Ormus, ende andere ſteden 
ín Indien, die de Poztugijfen bewart Doms 
mige houden de mameren der Portugüiſen / 
ende ſommighe die van hare gebupzen/ daer 
Wp oork Lan fpzeken ſullen: doch den ordina 

rifen omgang felt de manteren van Europa 
paer grootelicx in achtinghe. 

Rijckdommen. 

Deſe ftadt heeft ef (eer gemackelicke dave, d 
alwaer Deel vꝛeemde Kooplieden Abate 

a dat 
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fo datſe geen gebzeck ban rijckdom hebbẽ en 
kan. Is ghelegen tuffchen twee rjcke Lanz 
den / alg Sinde Ende Cambaya. Bier Lan daen 
komt / datter altijt eẽ groot getal ban Ture: 
ken / Perſſen / Armeniers / Arabiers / ende an: 
dere zijn. Men betaelt alhier groote ſchat⸗ 
tinghen aen den Koning ban Spangien, obers 
Mits dat de Bamanes / Bufaraten/ Bumen/ 
ende Perſſen / handelende in Cambayen, ende 
na de Äoode Zee trechen/ laden ende ontlaz 
den alhier menigh-mael hare Schepen/ eri 
Dat om de Wel gelegenthept deſes Eplants. 

Sterckten. 

De Portugpfen hebben de Stadt Diufo 
Wel ghefterckt/ datfe bpna onwinbaer ghe⸗ 
maeckt ig: want beleghert zijnde ban den 

oudaen Han Cambaya, berweerden fp hen 
0 dapper/ ende trackteren hare bpanden in 
fulcher boegen/dat fp haer Weger met groo? 
te fchande ende fchade moeften oplichten. 
Bet eerfte belegh Was in den Tare 1539-ende 
‘t andere inden Hare 1546. 

Gouvernement. 
Nota: 

Dit Eplant heeft boormaels den Konin⸗ 
al eten, ie gen Van Camboya onderdanigh gheweeft/ 
bat alle De aengeſien het in zijn Koniugrück gelegen is: 
mülen / die endẽ Defen Woning hadde den Poetugifen 

„ghenoemt toeghelaten aldaer een Fort te timmeren: 
t, maer metter tijdt ís het gantfche Eplaudt 

ben Woning Onder de macht der Postugijfen ghecomen/ 
ban Spans Die hun gouberneren gheljck in andere lans 
gfen/moeten Den die ſy in die Buartieren beſitten. 
ghenomen ij a 

Zesliaenige De Stade DA MAN, ende 
— andere plaetſen. 
uptdzuck ER: 
Wk anders De kufte Lan Indien is even Het Eplandt 
bp genoemt ban Vaquas, tot de Bolfe Lan Camboja, de 
ftaen. andere plaetfen hebben hare namen vparti⸗ 

culier / alg Mozambique, Melinde, Ormus, 
Camboya, Choromandel, Bengala, Pegu, 
Malacca, ende andere. Defe contrepe Heeft 
veel Havenen / ende Eplanden/ die onder 
t gebiet der Portugeſen zijn/ met noch eeni⸗ 
e fierche plaetfen/ die aldaer geboutwt zjn. 
aman is de voornaemſte Lan alle/ ende 19. 

eugeen half graden opWwaert fiet men de ſtadt 
Bafain.@p 19-graden hooghte ban daer lept 
de Dtadt Chaul, meteen goede Sterckte. 
Dijf mijlen ban daer fietmen Dabul, liggen⸗ 
de op 18. graden, ende ban Dabul tot het Ep: 
landt ban Goa rekentmen 15. mijlen; Goa 
light op 15. graden. De Fnwoonderen ban 
Goa noemen alle ’t landt /t welck tuffchen 
Goa ende Daman light / het mMoorder-lant: 
ende dat tuſſchen Goaende Cabo de Como- 
rin light het Zupderlant: maer Wort voor⸗ 
namelijck genoemt het lant ban Malabar, 

Geftalteniffe des Lants, welck 
gheleghen is tuffchen Daman, 

Chaul, ende Bafayn. 

Alle defe contrepe braeght overvloet van 
Rijs / Erweten/ ende andere dierghelijcke 
vruchten / Olpe/ Andifche Hoten / ende beel 
boter. An’t geheele Ooſten en vintmen geën 
Olpe ban Oipben/ anders dan de ghere die 
upt Portugael aldaer ghebzacht wort: maer 
heeft andergin oberbloet alleg Wat tot onz 

Van den Staetdes Konings van Spangien, 
derhout des levens noodigh is. Draeght 
beel Gingber/ doch Wort wepnigh gheacht. 
Defe cantrepe/ het oopder-lant genoemt/ 
heeft een ghematighde locht/ oock De befte 
ban geheel Indien. 

Rijckdommen. 

De Steden ban Daman, Bafayn ende 
Chaul, hebben feer beguame havenen/ oock 
Wel gheleger, alwaer een groote aencomfie 
ban Kooplupdenis; doch die Lan Chaulís 
de bermaertfte/ om de groote neering die 
het heeft met de mwoonderen Lan Ormus, 
Cambaye, Sinde, Mafcatte, ende Bengala ons 
trent De Goode Zee, Fu defe Dtadt woonen 
feer riche Kooplupben/ daer is dock een 
groot getal Schepen. Fn de gantfche con⸗ 
trepe Woet eenigh Katoen-werck gemaect/ 
doch feer weynigh. Daer is eẽ plaetfe dicht 
bp Chaul, alwaer beel zijde ftoffe tat clee⸗ 
deren ghenaecht Woet: defe zijde Wort hun 
van China toeghebzacht/ ende daer na Lan 
hun in’t werck geſtelt / die daer af een groot 
gelt maken. Judeſe Stadt worden oock 
Koſbaren ende Stoelen ban uptnemender 
kont gemaeckt, 

De plaetfen, die de Portugijfen 
aen de Kufte van Malabar belitten. 

De Kufte ban Malabar begint aen Cabo 
de Ramos, zijnde vijf mijlen van Goa, ten 
Zupden ; eride epndight aenCabo de Co- 
morin,ende ín alle defe fpacp mogen ontrent 
54, Franfche mijlen begrepen zijn. De Pors 
tugpfen befitten alhier ten eerſten de plaetſe 
banOnor, bijf mijlen ban Cabo de Ramosa 

Geftaltenis ende Rijckdommen, 

Bier wafteen groote quantitept Pe per ; 
fo datmen jaerlücr aldaer meer alg Sooo, . 
goden uptboert: defe Peper Woet Hoor de 
efte ban Indien geacht. Betis wepuich jas 

ren geleden/ datmen aldaer den handel van 
Peper ghedzeven heeft; maer nu is de felbe 
daer grootelijcr in (wang. De Koringinne 
ban Baticola, de welcke defe contrepe toebes 
hoort / verkoopt felbe defe Peper / leveren» 
de Die aen den Fackteur der geuer dieſe 
Wegh-boeren/Wwelcke te Onor woont. Maer 
fp moet ſes maenden Lan te voren het gelt 
ontfanghen / eer fp be Koopmanfchap heb⸗ 
ben connen. Daer groept oock beel Kijs ín 
defe coutrepe. 

Sterckte. 

Defterckte ban Onor, die de Portugiſen 
alhier hebben/ wast niet feer befocht/ dan 
indentijt dat de Schepen om Peper. te laz 
den comen. Voorts comender Wepnigh 
Schepen: de fterckte ís Wel ghenoegh ber: 
fien ende bart. 

Langs defe Kurt hebben fp noch het Fort 
van Barzelor, 13. mijlen ban Onor, alwaer 
oock veel Rijs ende Peper is / ghelijck oock 
te Mangabor, alwaer de Portugijſen oock 
een Fort hebben/ liggende ontrent 5. mijlen 
ban Barzelor, 

Het Fort van Canagor. 

Zp hebben noch een Fozt ín Cananor, 
. mijlen 
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in de Oofterfe Eylanden. 
Se Milen ban Mangalor, ende deſe plaetſe is 
ſeer geacht / om damen alhier meer Peper 
vindt / als elders. Die bau Malabar hebben 
bpdete Partreffe oock een Gefticht op haer 
manier / alwaer dagelijer een FRarckt-dagh 
ghehouden wozt van alle lijftocht / voorne⸗ 
melijch menighte van gevogelt/eperen/ bor 
tec/ houigh/ olpe/ende Indife bijgen/ die gez 
noemt Wazden Lan Cananor, om datſe alle 
de Indife te boben gaen ín grootte; daer 
Wozden oock beel Maſten bercocht/ die de 
Porweeabfche niet en wijeken / in grootte 
noch infchaonhept/ oock ſo veel dat fp haer 
——— daer mede voorſien · Dit Lant is 
el groote lange boomen die ſeer — om 

fien zin, Dit Taut is Lol witte Mahome⸗ 
taenfche Moꝛen / vermengt met die Lan 
Malabar, De aen de Ruften van de Noode Zee 
Eid Maer noch defe Mooꝛeu / noch de 

ndianen en moghen aldaer fonder verlof 
der Portugijſen niet handelen/ Die jaerlücr 
met een groote Vloot be Zee befpieden / 
om de felbe ban Kooveren vry te hauden enz 
de te ſuyveren / Want alle de Schepen die 
ſonder Privilegie varen Worden pais ghe⸗ 
maeckt. De Mooꝛen zijn meeſt vrienden der 
Portugpfen/ ende dat om des Forte wille, 
maer in ’t hepmelijck leagen fp alle midde: 
len aen/ om hun te befchadighen; oock die 
ban Malabar met gelt daer toe wel brengen 
de/ dat fp alle hinder Boen fouden. 

Het Fort van Cochin. 

Ooch hebbende Portugvfen in de Stadt 
‘Cochin een plaetg/bie uptremende geftercht 
is / alwaer den Viceroy / ende den Biſſcho 
van — kaas 

Het Fort van Coulon. 

Soch hebben fp een Fort fn Coulon, 
t Welck 4.amtjlen bau Cochin is / daer laed⸗ 
men oock alle jaer een Schip met Peper, 

Het Fort van Columbo int Eylandt van 
Zeylon, 

Sp hebben oock een dappere ſterckte ín 
bit Eplant/ ’tWelck belegert zijnde ban den 
Honing Van Zeylon, hem fao wederſtaen 

/ dat hp met grooter fchade daer af 
eeft moeten keeren. Maer de Porztugiſen 

en hebben gheen commerctye met die vant 
plant, Den Gouverneur en heeft anders 
geen gld ‘gene ban de Caneel const/ 
t welck de Hagtugolen ewapender hant 
halen moeten/ Waer fp het connen vinden / 
Want dit Hoor het befte Ban geheel Indien 
gehouden is. 

Een Stadt in het Koninghrijck 
‚ van Bifnagar. 

De Portugpfen hebben oock een Stadt 
in dit Kkoningedeh / op de felbe plaets/ daer 
bet Graf van S. Thomas wag/ hebben oock 
aldaer eenfchoone Kercke ban fieen ghe⸗ 
maecht/ op De fiede daer een Kapelle van 
—— — ——————— —— ans 

er Kapelle aeckt / tot ghe⸗ 
ð iſſe vanſt geve daer gheſtaen heeft. 

Men ſept / Dat alhier veel micaculen gedaen 
worden. Defe Poort ig met fpijckers over 
al wel beſorght / ende met pfer bedeckt/ op 

— — — — — — — 
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dat ſammighe door alte grooten afgeloovbe 
de ſelve A, aen 3 fien eunf: bd 

De Stadt ende Fortreffe van 
Malacca. 

Malacca is ghelegen op be Reviere Gaza, Kleyne ops 
ende ig een fcijoone Stadt / hebbende den komft bart 
omgang ban zo. Staliaenfe mulen. gie de Malacca. 
begiuſelen defes plaets weten/ ſeggheu / dat 
be ſelve haer begin genomen heeft var (es of 
ſeven Viſſers / die aldaer quamen woonen/ 
maer dat dit getal vermeerdert ís Lan eeni⸗ 
ge andere Viſſers van Siam, Pegu ende Ben- 
ala, díe aldaer een Dtadt timmerden / ende 
ormeerden een particuliere ſpraeck / nemen⸗ 

de t beſte van alle andere plaetfen daer ront⸗ 
fam. Sp noembden hare Stadt Malacca die 
ufo rick ende machtigh gewordents/ dat 
fp oock tegen de grootte Dteden/ ja ſommi⸗ 
qe mangel baer ontrent pochchen 
mach. 

Geftalteniffe des Lants. 

De Locht íg aldaer fo boos / dat niet als 
leen de vreemdeliughen / maer oock de tus 
woonderen hun Dictkmael Van Beel quaetg 
beſprongheũ vindeu / die meeſt in't vel ende 
hap bljven ſteken: Indien yemant hier ups 
bet teven behouwt / dat wort Lpna — een 
mirakel gehouden; ſulcx dat Dit de oorſaeck 
ie datter Vele niet en comen / doch hebben 
fommige liever hun leven te Wagen/ dan de 
hope des Winftg te verliefen. Het Landt en 
drãeght daer gheen vzuchten / behalven in 
fonunighe plaetfeneen wepuigh terwe. Ao 
dat het gheheele Koningrjck van Malacca, 
t welck duert ontrerit 270. Ftaltaenfchemijz 
len in de lengde byctaus niet anders en 15 alg 
een Woeſtij e / uptgefondert 't gewe routſom 
de Stadt wart. 

Zeden. 

Daer zün ontrent 100, Huypſgeſiunen Por⸗ 
tugefen/ die na de Wijfe hareg Landts les 
ven. De Boorlinghen deſes lants draghen 
lang hap2/ hebbeu een boofen aert / groot 
behagen nemende in bp nachte remanden te 
vermoorden / ten epndemenuiet Wete/ Wie 
het gedaen heeft. De Vrouwen fo wel als de 
Mannen / zin geneyght tot de minne/ ende 
meynen batter gheennatie en is Die hem fa 
aerbigh belepden can: Dijn vaerdigh ende 
gheeſt igh om ghedichtenende Liedekeng te 
maken/ ende prüſen de mime uptuemeunde 
fecr m haer gedichten, die aerdigh ende ſub⸗ 
til ghemaeckt zijn. Sp hebbeũ de fraeyſte 
ende bequaemfte fprake ban geheel Doften: 
oock Wort de felve van Gele Volckeren in 
Indien gebrupckt/ gelijck de Franſche ſpra⸗ 
ke in Engelandt, Nederlandt ende Duytflandt 
doet. 

Rijckdommen. 

Alhier is be ftapel ende Koophandel han 
geheel Indien, China, de EplatBen Lan Mo- 
ſucques, ende andere Gebupsfteden: daer cos 
mei oock alle de Schepen aen Ban China, 
de Molucques, Banda, Tava, Sumatra; Stam, 
Pegu, Bengala, choromandel, enbe andere 

aetfen/ mederheevernde met Koopmans 
chap, Defe plaets geeft zijnen Gouberneur 

een 
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een groot proffijt/ ende meer alg eenige an⸗ 
Beret bebloed Mozambique ende Ormus, 
Daer fchept alle jaren een Schip ban Por 
tugael/ dat aldaer zijn lading haelt/ bande 
befte die daer is. Fn het Fort worden ghe⸗ 
mepnlijch 600. Portugpſen gehouden. 

Gouvernement. 

Eertijdts woonde te Malacca een Maho⸗ 
metaenfen Koning / maer hp is daer upt Vers 
dreven door Alphonfum van Abuquerque, 
oin Dat hp Lopez van Secheira een Poꝛtu⸗ 
gijs fa leeſijcken mifhandelt hadde: fo datde 
Stadt ende 't Koningrijck onder het gebiedt 
des Konings Lan Spangien ie; derhalven 
Woet het gegouverueert gelijck andere Ep⸗ 
landê ende plaetfen onder deffelven Konings 
gebiedt. Daer wort gout ende filvergelt gez 
tlagben/ waer ban deinwoondereneertijdt sg 

en ghebrupckt en hadden/ maer beholpen 
bun met timegelt/’t welck wel ſwaerwich⸗ 
tigh was / doch wepnigh waert. 

Gods-dienft. 

De Portugijfen die aldaer woonen / zijn 
alle Rooms gefint/ ende de inboorlingen ded 
tants/ diemen Malayes neemt/ zja meeſten⸗ 
Beel Chriſtenen / maer daer zjn Veel Koop: 
hupden/die hun fomwijlen aldaer een langen 
tijt onthouden/ de welcke ban Verfchepden 
Heltgie zijn / eñ leben in liberteyt. An de ftadt 
Malacca woont eenen Biffchop/ gelijc oor te 
—— maer ig onder den Aerds biſſc hop 
an Loa, 

BANDA ende AM- 
BOYNA, 

Vve Malacca vaertmen ter Zee na Banda 
ende Amboyna, alwmaer de Portugüſen 

hare Fortenende Capitepnen hebben/ om 
nen handel te verlichten. Banda is een Ep⸗ 
lant / liggende op e hooghde ban s.graden 
overde ſinie Erumaoctiael. De Portugyſen 
comen daer/om dat aldaer feer goede Indiſe 
Noten zijn / die men Maciz noemt /ende die in 
ranferven ghelept wozrdeirsmen maeckt daer 
oock olp/ dre feêr geacht wort / ende te Malac- 
ca geboert wort / om elders gebrocht te wor⸗ 
den. Alle den handel gaet meeſt bp manghe⸗ 
ling/gelüc ooc te Sunda ende lava, Men moet 
de inooonderen deſes Eplants niet al te beel 
toe betrouwẽ / want fp zjn gewoon dé ern: 
lupden Veel te bedriegen;dug moetmé wach⸗ 
ten/tot Dat fp hunne Ware felve aen de Sche⸗ 
pen beengen/ om alſo in alle berfekerthepdt 
met hun te handeln. _ 

Zeven Frar fche mijlen ten Noort· weſten 
van't Eyſandt Banda viutmen het Eplandt 
Amboyna, alwaer de Portugüſen oock een 
cleyn Poet hebben. Pit Eplandt heeft wep: 
migh fpecerpen/ maer de Schepen / die van 
Malacca na de Molucaues toe ſeplen / ververſ⸗ 
fen hun aldaer. 

De Eylanden PHILIPPINES. 
Ten Ooſten opbarende ontrent 36.mijlen 

ban de contrepe ban Camboya, vintinen 
be Eplanden Philippines, anders Lucones, 
gerft bande Spamaerden ontdeckt in't jaer 
1564: Worden oock Wel Mauillo genoemt om 
be princfpaelfte Stadt Manilha, ofte na ben 
Kouing Philippum banSpangien ; de Stadt 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
Manille light op de hooghde ban 14-graden 
vã Polo Arético.BetEplant ig ontrent 1000. 
Ftaliaenfe mijlen groot. Rontſom dit Epe 
lant liggẽ noch beel andere/Waer af de voor⸗ 
naemfie zin Tandir ende Mindanao.Bet Ep⸗ 
lant Tandair, ’t welck Philippine epgentlijck 
genoemt wort / is veel ſchoonder ende aenges 
namer dan de andere; het Eylant Mindanao 
heeft veel fchone Steden / alg Cailon, Pava- 
dos,Subut,Dapito,ende Suriaco, 

Gheftaltcniffe. 

Dit gantfche lant is uptermaten brucht⸗ 
baer in cozen/ ende heeft veel Derten/ Paer⸗ 
den / Oſſen / Koeyen / Geptenende Verckens / 
oot Veel Muſcus· Kattẽ / ende allerle ye frup⸗ 
tẽ:als mede veel Honigh ef Dig. De Spaui⸗ 
jaerden ſeggen / dat fp ſpererven daer vinden / 
doch menfietfe weynigh daer Lan daen bꝛen⸗ 
gen. Daer is oor Heel Aijs eñ Supcher:oock 
Vygen die een halvẽ cubitug lang zin. Daer 
is oor goutende pfer. Delocht is daer goet 
ende albematight) ende een wepnigh warm/ 
meeft aenbde Zee-kant/ want binnen in het 
Lant is het veel kouder. 

Rijckdommen. 
D'inwoonderen krijgen beel gelt van het 

Gout ende Pfer/ dat in de omliggende plaët- 
fen bervoert wort / als oock in Spangien. Ha⸗ 
re Civetten (FRufcus-katten) brengen oock 
niet wepnigh profijt op: dach't gene hun 
meeft rijck maeckt/ is den — met die _ 

ld Van China, die aldaer Veel Moopmanfchap 
bjengen/fo ban Zijde/Katoen/dozcelepnen/ 

ulfer / @uick-filber / FBetael/ Kooper) 
Meel / Poten, kaftanien/ Dadels/ alderlen 
Luwaet/ Schrijf kokers /ende andere clep- 
ne gerdighepbden. Daer comen jaerlijtx zo. 
Schepeñ ban China om defe Koopmans 
—— — die van daer vervoert 
orden na Mexico, met een ongeloovelijcke 

winſt der inuoonderen. 

Sterckten. 
Ju dit Eplandt zijn veel ſtertke plaetfen/ 
alwaer de Spanjaerden groote —— 
nen houden / ghereſol veert zijnde ín geender⸗ 
lep wüſe daer af te Wijchen. Bet verlies dat 
fp ghedaen hebben ín t gene fp in de Moluc- 
qucs befaten/ heeft hun halfterrigh gemaect 
bun tot bet upterfte alhier te verweert. Tot 
deſen epnde hebben ſy veel Amunitie / Ges 
ſchut / ende Ruytz zjn oot van bolt (tot dez 
fen eynde noodigh genoechſaem voorſien. 

Gouvernement. 

In be Stadt ban Manille hout ben Ko⸗ 
ning ban Spangien eenen Gouderneur/ bie 
bebel heeft over alle defe Eplanden: Ende 
Woet albaer Lan Nova Hifpania gheſonden 
Defe Cplanden waréeertüts onder be IVd, 
narchie ban dE Koning ban China; maer ont 
fekere aorſaken ban den Chineferg verlaten 
zünde / ende de inwoonderen ban viemanbden 
onderftut/ moch geholpen zijnde / was het dert 
Spamaerden gemachelijck hun ſeiven hier 
van meeſter te maken. 

Haren Gods-dienft. 

DE Biſſchop van alle deſe Epland woont 
te Manille. Daer íg heel volcx / die hun dage⸗ 
lier laten onderwüſen / ende tot Chziftenen 
gemaeckt Worden, V 

| 
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Ean het Eplandt/ 

GOA. 
Kort Inhoudt: 

1 GElſchrijpinge des Eplandts Goa, zijn climaet / ende om gang. 2. 
Onpꝛuchtbaerhendt deſes Enlandts / 't welck geen ander over- 

8 bloedt en heeft/ algin Wijn van alm-boomen gemaeckt. 3. Bez 
gin des winters inde Naendt ban Apzil/ ef Des Somers in Deptember/ 
De andere Landen geheel contrarie. 4. Gewoonlijcke (iechten in Goa. 5. 
Welck den aert ende De zeden der Inwoonderen van Goa zijn / oock Dee 
Poꝛtugijſen van geheel Indien, 6. Welcke tijtelen ende quaktepten (nez 
men/ ende welck onderſcheydt tuſſchen de perlonen is. 7. Hoedanige Cere⸗ 
monien ſy in de Houwelijcken onderhouden ; alg mede in hare Beuploften/ 
ende Doopen. s. Manieren van leven / kleederen der Douwen; hare wel⸗ 
lulten / ende pzactijcken ín De Minne, 9-Doe De Camarins, ende Corum. 
bijns {n Indien handelen/ haer maniere ban leven ende Godts dienſt. zo. De 
Kijckdommen ban Goa beftaende ín verſchenden plaetfen in Dlaven/ Araz 
biſe Paerden / Cpecerpen/ gomme / tapijten / ende willeling van ſilvergelt. 
13. Welcke de Dterchten deſes Eplandts zijn / ende hoe het doo? den Dice: 
rep van De Indien gegouverneert Wozdt. 12. Banden Peper / Die upt De In⸗ 
Dien getrocken Wozdt / ende de wijſe om De lele te laden. 13. Derfchepdert: 
heydt der Keligie in Goa, alwaer men in vaphepde der confeientie Icbende is. 

mIRC Stadt Goaig be Hooft-ftat, Beechfken ban het vaſte Landt af gheſon⸗ 

p — daer de Portugiſẽ ende Span⸗ bebouwt/op de maniere van Porcugael, doch 
U SS L giserden handelinghe drzuven. | zijn (om der hitten wille) lage gemaecht;eiiz 

NS S Het Cplandtmetde Dtadtligs | De peder hups heeft bp -na zijn epgen Spee!- 
Ser Ù gen op 15. graden hoogbte/aen | hof ende Boonr-gaert / beplant met alder⸗ 

be Noordt· zijde. Betis meteen Golffe ofte | hande fchoorefruptenende Ooft. Het was 
Aivier omcingelt die dzp mijlen groot is/en* | eertijdts een kleyn Stedeken / met ſwacke 
be door De feive Alleenlijck ban het bafte | mupzen omringt / ende met drooge grachten) 
Tant gefchepden/ die hem inwaerts bupght | ‘ter: Ware dat den vegen die met Water vul 
na die zijde daer de Stadt den om loop gen⸗ de. De Mupyꝛen ftaen noch over eynde / doch 
fietsende ban daer voeghtſe haer met de Zee | de Poorten zijn wegh: ende ronds · om de our 
aende Zupdt-zijde/ verghelijckende bp-na | De Mupzen fietmen de nieuwe Dtadt twee- 
eenbalve Bane, Den mondtdes Riviers | maelgrooter liggen / dan de oude geweest is / 
tot de Stadt toe/ is vaneen gelĳcke grootte: | doch is ban alle kanten open. 
@Euffe ze dit sien * ek afie —— 
zijn noch eenighe Rlepre Eplandekens / die iſſe. 
ban het Lant-bolck bewoont Worden: Maer — 
gen d ander züde des Stadts Word de Rivie⸗ Het eplaudt ban Goa is ſeer onbruchtbaer Er 
reinden Somer op fcmmighe plaetfen foo ' endeenbzengt niets voor / dat tot des Men⸗ Onvrucht⸗ 
laegh / dat men die gemackelijck over-gaen | fchen onderhoudt — ofte ooꝛbaer · Het baerhepdt 
Kan ; want het meeſt tüdts maer een knie heeft alleenlück eenige Tammeren / Gepten defes Epe 
diepenig. Aen de oordt-zijde light oock duyvẽ / eñ eẽ weynigh ander gevogelte: ’tiant J9— kn, 
het Landt van Bardes , weickers gheiegent⸗ is upter maten Berghachtiah/ wasedt/ende B, etat 
heydt hoogberis: waeromde Schepen der garts onbequaem tot de bouwery / Woeft pes waters. 
Bortugijfen aldaer fekerber honnen liggen/ ende braeck-landt. De liftocht komt veel 
om bare ladinge in te rvemen. Dit Landtig | Van Salfetre ende Bares, doch meeften-deel 
mede ouder het gebiedt der Dotugifen, ens van het vaſte Lant.%lleenlick maké fp overs 
de alhier outrent zijn bele wel- bewoonde | vloedigen Wijn Han Palm-boomen. Daer 
Doypenende gehuchten. Daeriseenklepn | is te Goa Wepnigh waters / dat goedt om te 
Beeckfken/ ‘twelche har des met een kleyne deincken ſp; ende en wordt daer ontrent niet 
ſpatye bau het vaſte Landt ſcheydet. Aen meer alseen Fonteyn ghevonden / die Baga- 
be Zupdt-zijde des Eplandt Goa, alwaer nijn genoemt wordt / liggende een vierendeel 
de Aivier inde Zee laopt/fietmen Salferte | mijlg bande Stadt/ waer af de Slaven het 
liggen / ’twelck mede de Portugijſen onders | Water halben/ende inde Stat te koope dra: 
dana íe/zijnde vangelijcken door een kleyn | gen. An be hupfen Vint de putten ged. 

f aer 

B van alle de Indiſe coutrepen/ | dert. De Stadt-Goa is met fchoone Hupſen 
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194 Van den Staet des Konings. van Spangien, 
daer fp Het water upt krügen / dat pamte dagh toe; doch en gaen niet wijder /als thien 
waffen ende kokennoodigh hebben, Deaer: | Mylen ban het lans: Eñ terftont na den mid⸗ 

de is aldaer fieenachtigh/ drooglh/ende voot: | dagh berbeffen hun de Weſte winden / die fp 

verwigh: Bet welcke eenighe Italiaenſche Virafons noemen: Defe winden brengẽ ſom⸗ 

Atchinuften oorſake gegeven heeft om Daer Wwylen een groote matighept tegen de onver⸗ 

upteenigh Gout ende Koper te halen/ dat dragelijche hittẽ des Lants. En inder Waer: De berans 

haer bau den Dicerop verboden is / ten eyn⸗ hep: fo moetmen ſich verwonderen Ban Wez deringhen 

De de Vernaemthept defes rjckdoms niet ee⸗ Ben dE geſtaltenis des Lochts in defe landẽ / Des weers/ 

aertghejien dat van Diu af tot Cabo de Co- ban tyden⸗ 
nge gebupzighe volckeren daer henen trec⸗ 
ken machte/ ende alfo gelegenthept vinden / 
de Stadt t'eeniger tit aen te taſten. 
Den Winter begint alhier ontrent Het 

epnde des maents van %pzil/ ende dat ban 
Cambaye af tot Capo de Comorijn toe / door 
toedoen des Moften wints / die upt DE Kee 
indefe contrepencomt. Sp neemt haecbe: 
gín door donder erde blixem / na de welcke. 
men een geftadigen regen volgen fiet/ tot in 
September toe; ende dan neemt De Winter 
met gelcken donder ende blixem zijn epude. 
Defen regen doet de Indianen defen tijt des |. 

Haers den Winter noemen / ende alsdan en 
Cammen over Zee niet welrepfen, Den Sor. 
mer nemen fp boor DÉ claevfté tijt des jaers/ 
Want alg dan waept daer eenen Berfjen Wint 

upt den Ooſten / die de nachten. feer aenghe⸗ 
naem maecktsmaer Daer en zijt geen andere |, 
vruthten ín den Somer / als de gene/ die het 
gantfche jaer deur op de boomen Hun verto⸗ 
nen. @lek flupt zin goet op upt vreeſe Des 
winters / even of ſy terZee nacenige ber-ge: 
legene plaetſen gaen vepfen foudert: Ende tẽ 
ſeſven tijde worden de ſchepen voor deftadt , 

ijn té n Wi Ae ien. po ft D'een ens 
marijn toe/ den winter feer fclhadelijck ie; en zo D- 
“pan de andere zijde Van Cabo de Comorijn —— 
tot de kufte ban Choromandel, ig DE Somer Landt. 
feer aengenaem, ende alie bepde liggen {fp op 
Bene hoõoghde / ende Van malcanderen zo, ens 
de op fonumige plaetfen maer 20, mijlen gez 
legeunzijnde. Die gene Die Van Cochinna de 
Stadt S.Thome toe gaen/ gelegen ín de fel- 
be kufie Ban Choromandel, ende na het gez 
berghte ban Ballagatte, (diemen paſſerẽ moet 
omt in d’ andere contrepen te comen) fien aen 
d'eene zijde ſeer aengename ende Welbebou? 
de Landenin den Somer / ENDE aen D'ander 

/ 38 een lant dat door DE regen verwoeſt is 
eedonckert door den Mift/ende Vol fchzichg 

Wat wegen dert Donder ende blixem· Ende dit 
en Woet niet allgen gijefien in deſe contrepen 
Bâtilndien, maer oock ontrent Ormusnade 
‚Cabo ban Rofalgare, alwaer de Schepen 
ſomtijts een ſthoon ende helder weder heb⸗ 

— 

ben; maer fo haeſt die de voorſchꝛeven Cabo 
gepaſſeert zun/ ende dat fp aen d'andere zijde 
zijn/ en hebben fp niet dan Winden / Begen/ 
Onweer, ende Bupen / metde ſelve veran⸗ 

gelept/ daer upt nemende ailes watter tn is/,j deringen Lan Wintereude Doner, diemen 
ende Die met Bieſen bedeckende op Datden | Op andere plaetſen in Ooſten fiet. w 

alte grooten vegef die niet eit Doe verrotten: | Derfchepden f teckten fpzupten apt dele rv, 

fommige Bupfén ballen door defenlangben. |. berwiffelinghen/ ende overvompelen meeft 

regen oock wel ter aerden. In t begiujdes, den genen die te Goa Woonen: Ouder andere, 

Winters wozt de Heviere door eenighe (ait fieckten hebben fpeen/ die onder hurt Mor-. 

Hoopen geftopt/fo dat deDchepen daer deur dexin ghenoemt wort/ de welcke hun foo 

niet pafjeven connen. De Keviere / die het crachtelijcken overvalt/ dat het fchhnt/ dat 

Eplandt ban Goa omeingelt/ Wort door de | fP dadeljcken ſterven fullen. Dit quaet ig 

roodachtige wateren / die var de Bergen ros | gemeyn ende dodelijck, De geſt adige Koort⸗ 

mende daer in loopẽ geheel foet/Hoelweldat | fendoodende Lupden fomwijlé wel in tweg 

zĳn gewoonlijk water fout is / ghelijck het ofte drie dagen. De Poztugpfen vinden hier 

Zee-Water. In de maent van Deptember toe geren beteren raet / dan met hun te doen 

ſlijten deſe ſanthoopen Wederom wegh / gez laten: Ende deſe fieckten nemen jaerlcx een 

bende de Schepen ſodamge paffagie/datniet | Grooten hoop jPortugpfen wegh: vermidts 

alleen de clepne Schepen die gebrupeké con⸗ fp niet en eten dat Hier ine teghen houden 

veri/ maer oock de qrootfte Poztugaelfche | Can/ oock ont dief wille dat fp de groote hit⸗ 

Schepen van Soolaften die beguamelijcken | tighept der grage Drouwen niet vermijden 
infeplé connen/fonder grontpeplingéof pets | eu connen · getupgeniffe ban Dien can glee 

te verwachten. Den Winter 1e in defecan- | nomen worden upt des Konings Gafthups/ 

tvepen gants berdrietigh/ende dat overmits ‚ t welck het vertrech alleen der Portugnſen | 

men fich ín gene dingen oeffenéen can/maer | is eude Waer upt yaerlijcr meer als ſoo doo⸗ 

gn (als gevangenen)inhupsges | den begraven worden. De Pocken regneren Pocken te 

oten moeten blijven/ende dat om dienover | aldaer dapper/ erveen geven den geren dies ebben / en 
grooten ende langduerenden regen. Ontrent | fe hebben gene ſchande Sp aebrupcken den 5 begi, ĳ 

defen tijdt bloepen meeft alle de vruchtenin | raetdaertoe DOO? eenige wortelen upt Chi- he li 

Indien. na: ende hoe véle pemandt die oock Heef t/ en geen ſchan ⸗ 

Den Somer begint inde maent ban Sep⸗ Wort hp daeromme nochtans niet gemijdt/ de max 

tember/ ende duert tot het lefte Van April 

toe/ verſelt meteen ſchoon ende helder Wez 
der/ende weprigh regens:ende als dan Wor: 
dende Dtheper wederom ter Zee gheftelt/ 
oock baert de Armade ban af om De kufien 
ende den Koopman te bevrijden. De Ooſte 
Winden (die als dan van det batte landt coz 
men/ ende om Dies Wille Therentos bp haer 
ghenoemt worden) waepen als Dan op Zee) 
ende hoe wel die vermakelijc zijn/ nochtans 
teelen fp veel fiechten/ ende dat voorneme⸗ 
lick ban weghen be beelhepdt der verande⸗ 

ringhen / Die de Indife kuften onderworpen 
zijn. Voorts blafen die inden Domer ghe⸗ 
meenlijc van de middernacht af tat den mid: 

ja al haddenfe die oock Drie ofte Liermael gez geeft hun 
hadt; maer daeren teghen fnorcken fp daer ffe om te 

op/ houdende deſe plaghe Loor een fachte ÎMoicken. 
ſieckte ten aenſien Van de andere. 
De Indianen weten niet Wat de Peſt is, 

De Winterſche ende Somerfche daghenen 
verſcheelen ten hooghſten niet meer als een 
ure. De Sonne gact ten fes uren op/ende ter 
felver ure wederom onder / na den loop der 
Doren. Op den Middagh hebben die tant 
Fant de Some recht boven op haer hooft/ 
ende weypnigh ofte geen fclhjaduwe. Te Goa 
rammen de twee Polen des Werelts fien. De 
Zupdt-fterre is weprigh onder den Doris 
font/gelijck oock de Noort · ſterre eh À 

cden 



in het Eylandt Goa: 

Zeden der Inwoonderen van 
Goa, als oock der Portugyíen 

vanalle delndien. 

yv. Dinwoonderen ban Bardes zijn boerach⸗ 
tigh ende plomp/ ende Worden Canarins gez 
noemt/gaen geheel naeckt/uptgefondert dat 
be fchamelhept bedecht ig. Deſe bemoepen 
Dun alleen met de Palm· boomen te havenen 
ende te bebouwen; de welcke de lage fandige 
plaetfen beminnen/ als oock de magere e⸗ 
bieren. Veel Postugpfen/ woonende in In- 
dien,zijn aen Gndraenfe Drouwen vertrout / 
ende defer kinderen WwordenMeltiz genoemt/ 
ende zijn meeftendeel geel/ hups Lan fatſoẽ / 
gelijck oock de Prouwen aldaer vedelijcken 
bevalligh zijn. De kinderen, Wiens Dader 
ende moeder Portugpfen zijn Worden Ca- 
ftifes genoemt/dat fs te ſeggen / vanden ge- 
flachte; want cafta betepckeut geflachte, ei 
de defe vergelijcken den Portugpſen / behal⸗ 
ben dat fp Ban coleure Wat geelder zijn. De 
Portugpfen ofte Meftiz leven meeft alle ſon⸗ 
Per pet te doer; uptgenomen ſeer weynighe 
die fchoenen/ftoelen/ende eenigh aerde werck 
maken: doch 't meefte werck laten fp hare 
flaben doen. De meefteren houden hun upyt⸗ 
termaten qroots/ foo datmen weynigh ver⸗ 
meteler bolc en vint / gaen ooc ſo hooghmoe⸗ 
delijcken treden / Datmen de ſelbe byna Loor 
Prꝛincen achtẽ ſoude / fo mé hares aerts niet 
bewuſt en ware / de welcke niet alleenlijc on⸗ 
Ber den Adel en regeert / maer oock onder het 
emeene volck / die derhalven Lau alle andes 
e Natien boor onberdraghelÿck gehouden 

worden / ende Dit meeſt om die onbehoorlt⸗ 
ke hoob aerdige ſtraet· ſſeypiughen: fp noch⸗ 
tans laten haer duncken Dat een veder Dun 
lieden groote eere ſchuldigh is. Ve Indiaen⸗ 
ſche inboorlingen ende vꝛeemdelingen(ſo wel 
ongeloovige als Chriſteuen) wercken aen de 

Boe be In⸗ Andere ambachten. Alle de inwoonderẽ Woz: 
woonderen den berdeplt in twee ſoorten ban Menſchen / 
bes LandtS namelijck in getroude ende ongetroude. De 
— ongetroude Worden in t gemepn Soldaten 
sBenfcgen Bhenoemt/ t welcke onder hun een ſeer eer⸗ 
beroept: Weken name is: niet dat fp ander eenigẽ Car 
wojden: nas piteyne aengheteyckent zijn / ofte dat fp pe: 
melick in ge= manden dieuft doen Wart defe mauiere ban 
koude ende Soldaten aen te tepckené en is in Indien uiet 
ongetroude. geprupckelije, Wanneer de Portugpſen / uyt 

Spangien gefonden/ ín Indien aen comen/ en 
worden niet gelept of gebracht opeen ſekere 
laets dat fp daer hun Waoninghe moeten 

Bouden/ maer mogen Woont waert hun ſel⸗ 
ben goet dunckt. Doch worden ſy in Portu 
gael op het Boeck van de gene Die jaerljcks 
na Indien gefonden Worden / aengetepckent; 
t welck be namenende toenamen/ als mede 
de gagie/ die den Koning Loor haer beftelt 
heeft / inhaudende is. — 

Deſe zijn alle dooꝛ titulen eude eers · amp⸗ 
ten onderſcheyden: ſommighe Worden ghe⸗ 
noemt Fidalgos da caſa delRey noſſo Senhor: 
Dat is te ſeggẽ /Adelingẽ des Konings huvs: 
de andere Moffos Fidalgos, 't welc ber Edel⸗ 
lupden kinderen zijn / ofte Die gene Die DE Ko⸗ 

Beelderhans ving tot defen ſtaet Verheven heeft, De ande⸗ 
De Certitue ve Zijn Cavalleros, Fidalgos, zijnde Liibderen/ 
ten Ber Pors die om eenige wapendaden defen titel voe⸗ 
gjfen A ven/ door de welcke fp uptmuutende zijn; of 
mende 0” gock bel om be dienften haven Printe ghez 

4 daen: conuen het felbe oock wel (hoewel ban 
lagen fraet in Portugael geboortigh zijnde) 

VI. 

195 
ont gelt ende anderfing/Waureer fp ten ſtrij⸗ 
De trecken fullen/bercvijgen. Daer zijn noch 
de gene/ diemen noemt Moffos da Camera; 
erdo fervico: Defe zijn of Edellinghen of 
linechten van des Korings camer: Defen 
nae is ooc bp hun in ſodaniger achtige) dat 
fp de felbe meer als eenige vijchkdonunê ach⸗ 
ten. Daer zijn oock Efcuderos Fidalgos, dat 
30 's Komings Schiltknapen: defe Worden 
onder de Voorgaende mede gherekent· Alle 
d'andere Worden hommes honrodos; dat is/ 
eerlijcke luyden, getioemt: Ende de gene die 
bau lagher ſtaet zijn/ Worden onder hun ale 
leenlijck Soldaten genoemt, founder eenigen 
anderen titel. Na dateen peder den Honig 
dieuſt doet / wort hy geadvaunceert/ eñ na den 
ſtaet ontfangen fp vergeldingẽ. Dé Adel acht 
den flechten Soldaet ſeer hooge Waneer fp 
inde Steden bertrocken zijn / Lai welcke 
haremuidighept tegens hwifp oock gaerne 
gepzefen worden. 

zjn ſeer voortreffeljck binnen hare hupfeu: 
welcke Portugiſen gemepnlijck 1o.of 25. ſia⸗ 
ben (na hare middelen / onderhouden. De ge: 
troude hebben hunne hupfen bol hupfraedts 
Berfien: ende zijn oac (eer finuelick dicknael / 
ja oock alle dage ban hemd eude cleederen te 
berauderen/gelijck mede hare vrouwẽ doer’; 
t welche hare ſmechtẽ / ban wegen de groote 
hitte / mede dicwils doẽ De Amptlupden eez 
ren gelijckelijc de Portugyſen ſeer / fo wele⸗ 
dele als onedele. · Wamieer ſy langs de ſtraten 
gaen / ſal den eenen dienaereen Sonneſchupl 
over haer hooft dragen / ende een anderen zij⸗ 
né mantel/ fo wel am de hitte des Song/ alg 
om den regen te voorcomen: ende den derden 
draeght zijn Kappier/ op dat die hare upt⸗ 
muntende graviteyt in't gaen niet en berline 
dere. Poor den eten/brengt een knecht sinen 
meefter ef zijde oor kuffen/ om onder de knyẽ 
té leggen / Wanneer hy in de Kercke bevept ig 
om dod te bidde. Dpaebrupcken groote eit 
lange rd oock met kuffingen der 
handen. In de Kercke comende/ moeten ha⸗ 
re knechten daer alreede zijn / om Hare ſtoelẽ 
geveet te maken:alle de gene Die Daer antrent 
dan gefeten zijn/rüfen op/ende bêgroets haer 
met feer groote eerbiediughen: Want indien 
pemant haer die felbe eere niet aen ent Doet / 
die fp hem bewüſen / ſullen fp hun ſelven daer 
ober heftigh berfteuren/ ende De Wzake Lan 
dien in aïlerlep manteren berbolgen; verga⸗ 
derende oock daeromme hare vrienden / omt 
dien genen ter doot te brengen / die fich Daer 
inne eenighſins te bupten gegaenis. Willen 
fp nu deſen niet dootſlaen / maer hun alleen: 
lijck Weken in eentger mauiere / ſo ſlaen fp de 
felbe ſeer ongenadelijcken metef graat riet / 
het welcke fp Bembus noemen / vergaderen⸗ 
de tot defen ende feer groote troupe : ende 
bit Wozt bpna dagelijer in Indien gedaẽ / ſon⸗ 
der bat de Magiſtraet daer over eenighe 
ftcaffe doet, Wanneer pemant deg Boler pes 
manden begroeten ofte beſoecken gact/fa fal 
den Bupfwaert hem met de hoet in de hant 
tot gende deure DES huys te gemoet gaen /ei 
hem ín de Sale gelenden/alwaer hp hem ee⸗ 

‚nen ftoel aenbiedt/ die even als ven zijnen is / 
Waer op geſetẽ zijnde hp hem de reden zing: 
komſts braeght. Willende Dau wederom 
ſchenden / ſal hy hem tot aen de deure als vo⸗ 
ren met be haet in Be hant uptgelepden/ met, 
bele hantkuffingen ende eevbiedingen. Dat/ 
fa penrandt ou defe wijſe niet ontfanahenen 
Ware/ foude hp ſich hie ſo heſe 

Bij er⸗ 

De Portugüfen/ Meſtiz / eude piftenen a ‚ge 

binnens 
ups. 
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verſteuren / dat hp de — van dien oock 
totter doot toe vervolghen ſoude: achten 
deſe eere oock ſoo groõot / dat / ſoomen hun 
eeilen ſtoel die lagher ofte fo eerlijck niet 
en Ware alg des hupſwaerts / fp om die 
faecke alleenljck eenen grooten haet dra⸗ 
ghenfouden. 

vi Wanneer eenighe Bruploft bp pemant 
De maniere Die Loor pet wes rijck te zijn gheacht wort / 
ban hare {0 comen alle de vrienden ende bekende) ofte 
Bupleften op hun eyghen / ofte op gheleende/ ofte 
te houden. op ghehuerde Daerden / zúnde fomWwijlen 

tot ontrent de hondert ſterck / alle riches 
lick ghecleet. Op defe wife gaen fp met 
hunne dienaren Ende Sonne leuyven in 
ghefchickten oydze: We zienden rijder 
voor / ende daer na comt den Bruydegom 
tuſſchen hun bepden der gener die fp ghez 
vaders noemen; daer na volght de Brupt 
oock tufichen twee ghevaders/ die in hare 
Bofbaren ghedzaghen/ ende op het rücke⸗ 
lijckſte toegepzoncht. Dier na bolgen de Diez 
naren fonder orde. Soo haeft de forme des 
Bouwelijer ín de Kercke volbracht is / wor⸗ 
den de nieu-getroude wederom ghelept met 
be felvighe oydze; ende de vrienden / gebue⸗ 
ren/ ende maghen/ leggen hun in met Taz 
pijts-behangene veynſteren langs de ſtra⸗ 
ten daer de nieuw-getroude paſſeren moe⸗ 
ten / ende befppenghen haer met een feet: 
ker Water / ——— van Aoſen ende 
ſuycker. De 
fpeel-lupden op Aupten ende anderſſins / 
zijnde hare Dienaren/ die het abefelfchap 
daor hare lieveljückheyden bermaken. Dez 
fe nieuwgetroude dan hare hupfen ghenaz 
Kende / bedancken de gene die hun verghe⸗ 
felfchapt hebben / ende te paerde zĳn met 
feer groote eerbiedigen / ende treden dade⸗ 
lijck binnen met hare gebaderg/ ende leg: 
ghen hun ín hare bepnyteren. Die dan de 
nieuw-getroude belepdet hebben / laten hunz 
ne Paerden daneenige eerfpronghen doen, 
tot het Welcke de ghevaderen D'eerfte bez 
rept zijn, De andere doen haer eere door een 
fluptghefpeel/; de Welcke in Indien fn groo: 
ten ghebruyck zijn. Dit ghedaen zijnde, 
fchepdt peder een Lan daer/ behalben de 
gevaderen / Die optlimmende/ de nieuw-gez 
troude met Veel geluckwenfingen begroets/ 
terwijlen datter pets gereet gemaeckt wozt / 
om hun water te boen Drincken/ het welce 
ke onder hun een tepeken ban vriendt⸗ 
fchap is. Na dat fp gefimaeckt hebben het 
gene hun aengheboden Woet / gaen fp he: 
nen / ende en Blijven niet boven drie of Lier 
ber aldernaefte betenden/ de welcke na dat 
(p goede ciere ghemaeckt hebben / niet lan⸗ 
ghe en blijven bn ben nieuwghetrouwden / 
om bare luften niet te beletten, De nieuw, 
ghetrouwde gaen meefttijts boor der Dow 
nen otdesgang te bedde / fonder ergheng na 
te wachten, \ 
Warmeer cen kindt ten Doop ghebracht 

Be Eeremos Wort/ lepdtmen 'tfelbe op de Loorgaende 
nien bie in wijſe / ende den Peter comt ín de laetfte 
— rpe alleen/ gheboight ban twee dienaren te 
berhouden voet / waer van deene cen filvere ſchotel / 
wo dt. wit of vergult / draeght / in het midden van 

be welcke een waſſen kaerſſe ſtaet / die ver⸗ 
ult ende aerdigh gemaeckt is / oock door⸗ 
ken met eentghe ſtucken gouts of ſilver / 

twelck het ghefchenck is boor den ghenen 
die het kint doopt. De vefte ig met Nooſen 
bedeckt. Een ander draeght een bergulden 
filbeven foudt-bat in d'eene hant / ende in 

upden Van name hebben oock - 

OA 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
d'andere een Berken ban de ſelve ſtoffe / met 
fchoone Servietten ban de fchouderen af 
hanghende. Dit Wort ghevolght bantwee 
Rof-baren/ meen bande weltke de gheva⸗ 
der is / ende inde andere de Lroep-bzouwe 
met het kint/ bedeckt met een coftelijck La⸗ 
Ken tot defen ghebyupcke ghemaecht. De 
Ceremonien deg Boops nu volbracht zijne 
de/ keeren fp in de felbe ordre / met ahefpel 
ban Fluyten ende renntrighe ban Paerden 
na hups; de pietaer alles bewarende/ ghe 
lick ín Bruploften gefchiet. - 

Siet daer het ghene Wat gheprackti⸗ goe be genes 
feert Wort/ aengaende de ghene Diemen die Soida⸗ 
de getrouwde noentt/ maer de Soldaten, ten genoemt 
die Dit nieten Doen/ begheven haer des ——— 
Somers ter Zee/enbe befchermen die, Houden 
Zp zijn oock heerlijck ín hare hupfen/ ene 
de houden eert groete graviteyt hebbende 
oock eenen knecht die de Sonne leuyf 
voor haer draeght; ende ſullen oock dick⸗ 
mael pemaridt, die fp nerghens dan tot 
defen epnde en hupzen/ Ljfentwintigh Ba⸗ 
rafucken int Haer gheven. Domtijts woo⸗ 
nen wel thien of twaelf Soldaten bpeen/ 
houdende niet meer alg een of twee knech⸗ 
ten om hare cleederen te fupveren. Sp les 
ben ban Kift/ met Water opghekoockt / 
gheſouten vis ende andere koft van clepns 
der waerde / ſonder broot / ghebruyckende 
Fonteyn water tot haren dranck. Zp heb⸗ 
ben meeft-tiĳdts twee of brie cleedinghen 
die ghemepn zijn/ de welcke de ghene die 
uptgaen/ moeten aentvechen/ aengbefien 
den inblijber geen cleedinghe ban noode en 
heeft / om de groote hitte Wefhalven fp 
met een nen cleet bedeckt te zijn hun ber? 
noegbhen. Men bint daer rijcke Ebel-lup- 
den ende Kayitepnen/ die defe Soldaten in 
aller mildigheydt gelt uptdeplen/ om clees 
deren ende andere noodelijckhepden te coor 
pen: Booz dit middel verkryghen fp de 
gunſte der Soldaten/ om naderhantte gez 
Willigher op hare Zee-baerden te gebrußt⸗ 
Een ofte oock in de tochten / die fp doen 
om hare bpandente betrappen. Waer zijn 
der heel Die op defe maniere na hun luúftert 
leven. Doch het meefte proffijt der ſom⸗ 
migher ramt ban De Drpagie met de vrou⸗ 
Wen der Portugyſen / Meſtiz / eude Chri⸗ 
(lenen van Indien, Want defe Vrouwen 
zijn foo hittigh/ dat fp alle't geldt, ’t welrs 

fp hare mannen ontgrabbelen connen/ 
hare Pollen gheben/ ende de felve aldus 
riek maecken. Zommighe deſer Soldaten 
driven (door toedoen haerder vriendem) 
herwaerts ende derwaerts eenige Loops 
manfchap/ ende defe Worben Chatins ghe⸗ 
noemt/ overmidts dat defe de Soldaterpe 
verlaten hebben / ende niet meer noch ter 
Zee / noch telande Dienenen Willen. Ende 
al hoewel deſe noch ín het Boeck Lan Por- 
tugacl aenghetepckent zijn / fo ift nochtans 
dat geen ban defe daer toe bedwongen zijn; 
evenwel vermidts fp onghetrout leben/ 
Worden die noch Soldaten genaemt. Daer 
zĳn hupdenf-daeghs beel ban defe Cathins 
ín Indien, overmits battec Wepnigh ofte 
gen oorlogh zijnde / bele hun tot der koop: 
handel begeben/ op dat ſyeenigh ding wine 
nen (ouden. : ' 
Men fiet ín Indien weynigh brouwen der VIII. 

Portugüfen/ Meſtiz ofte Chriftenen bpder Der vzous 

Luft tot 
oereren der 

Indiaenſe 
Wjoutwen. 

firaten/ ten fp datfe pemanden befserken/ wen kledin⸗ 
ofte na de Kerrke gaen; onde Worden dan he 
noch int uptgaen ſorchvuldelijck DN 
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Bjou-bolck, 

“vin her Eylandt Goa, 297 
twant fp ín Hare Bof-baren foo bedetkt 
worden ghehouden / dat het omnoghelijck 
is / datmen haer fien can. Wanneer (p na de 
Kercke gaen/ofte pemant befoechen/ zijn fp 
feer coftelijck gecleet/ met veel peerlen / en⸗ 
de gefteeuten. Hare tleederen zijn van Das 
mãſt / Fluweel ofte Gebeeldt-Datijm, ber: 
midts de zijde in die landen gants gemeyn 
Íg. Binnens hups gaen fp meeft alle met 
blooten hoofde) hebbende een onghebonden 
emb aent ljf/ dat fp Baju noemen/’t welck 
et liehaem tot den navel toe bedeckt / ende 

bau dennavel neder-waerts draghen fpeen 
gefchildert twee ofte drpdobbel cleet; de vert 
ts bloot, Dit is het cleet/ twelck alle vrou⸗ 
Wen ban allechanden ouderdom ende condiz 
tie dꝛaghen binnens hups ; eude folange fp 
lupden binnen blijven / verrichten fp alles 

Ber Wjous Door hare Kamenieren: Sp en eten gheen 
Wen ordina⸗ beoot/ niet meer als hare dienaren/ niet om 

eenighe duecte tan koorn Die daer is/aengez 
fien fp daer De overvloedt conden hebben; 
maer door een feker ghebruyck cude ghene⸗ 
ghentheydt die fp tot het Wijft eten hebben/ 
’t welck ſymet water koken (hebbende gez 
fauten Dis tot toefpijfe / alg mede eenighe 
gefouten vruchten / die fp Mangas noemen) 
ofte oock met eenigh bleps ofte biffop/ 
t welck fp ban hooge daer op gieten. Dors 
ber eten fp hare emg de metde hant / 
ſpottende met het gebruyck der lepelen / alg 
of ſulcx gants onſedigh Ware. Cot drinck⸗ 
baten ghebriwcken fp langen Koppen ban 
ſwarte aerde ghemaeckt/ die aen den Gals 
doorboort zijn: defe noemen fp Gorgolettes, 
vanwegen dat Die gene die upt defe kroe⸗ 
fen drinckt / ende die de ſelve optillende den 
Mondt daer niet aenen flelt/ het Water doorz 
Befe clepne gaetjeng ontfangt; Welck was 
ter Daer Door uptloopende/ een feer: foet 
—— maeckt / als eens voghels ghe⸗ 
updt, Deſe maniere ban drincken wordt 
bp hun gants Borgherlijtk ghehouden / op 
datmen met de mondt de kroeſen (Die ſoni⸗ 
Wijlen niet alg te fchoon en zĳn) niet en 
befimeure. Ve nieuwelinghen upt Portu- 
gael comende / ende Willende upt defe kroes 
fen drincken / beftozten hare cleederen me⸗ 
níghmael met water / vermidts fp de mas 
niere ban drincken upt fulcke kroefen niet 
en weten. Defe lupden worden ſpotsgewij⸗ 
fe Reynolz genoemt/ welcken naem oock 
allen den ghenen ghegheven wort / bie de 
Indiſche manteren onbewuft zijn/-ende de 
ftraten/fonder eenighe geavitept te gebrupt⸗ 
ken/ bewandelen; Welcke manieren fp 
* vase haeft leeven ende ghewoon Worden 
tomen. 
De mannen Lan Boften zijn feer jalours 

opbare Drouwen; eudeen fullen nieman⸗ 
den noch hare Prouwen noch Dochteren 
fien laten/ alg hare Gevaders. Doo per 
mant aen de deure clopt/ fo fullen de Brou⸗ 
wen fic berfchuplen/ latende haren man 
alleen om ben genen te ſpreken / die aenclopt. 
— de naeſte vrienden / ja de ſonen over de 
jfthien jaren zjnde / Worden upt de plaet⸗ 

fen ghebannen daer de vrouwen hun be⸗ 
—— Want men dickmael heeft 
oogen fegghen/ dat den Neve Lan zijus 

Ooms bzouwe wag/ de Bzeoeder ban zijns 
broeders vrouwe / ja de broeder felfs heeft 
bickmaelg met de Dufter te doen gehadt. 
Want inder waechepdt be aulfiahepdt der 
Vrouwen ban Die plaetfen ie groot / ende 
men bint wepnige getroude Prouwen / die 

kups zijn. Sommige hebbeneenen Soldaet 
tot haren vriendt / die hun bedecktelijck gaet 
befoecken doormiddel bau te baden. Wie: De liſt det 
bzupeken oock ſekere hrupden tot defen eyn⸗ Indisen ſe 
de, Dphebbeneen kruydt genaemt Dari- Bjouwen/ 
ve, upt welckers faedt fp een fap tvecken/ wit ef 
dat fp met den dranck haerder JRanven ber: baat bjpee 
mengen: het welcke, nadat het de JBannen jijck te Goes 
ingedroncken hebben/ hun lachchen doet als ceren. 
uptfinnigbe Menſchen / ende blijven ſon⸗ 
der eenigh begrip / ofte ſſapen fa diepen 
ſlaep / datineñ haer gelijck als ſonder leben 
oordeelen ſoude. De vrouwen als dan ghe⸗ 
noech verſekert zijnde / ſpelen met hare 
Pollen moy· weer in de tegenwoordicheydt 
van hare Mannen / de welcke bupten ken⸗ 
niſſe zjn. De ſterckte deſes drancks / doet 
dien daep ſomwijlen Wel 24. aren ghedue⸗ 
ren; ende om deſe arme Hoorr-dranberen 
wederom bp ſinnen te doen comen/ Warte 
men haer de voeten miet koudt Water; doch 
en hebben van alle gefchiede (aken geenigh 
ghedenchen. De brouwen vergheven oock 
menighmael wel haremmaunen / het welche, 
fpna bun goetduuchen berepden/ tenepade 
het zijne cracht niet eer dan op den geſetten 
tijt en openbare; fodatter oocit zijn Die vijf 
ende fes jaren leven na dat fp't ingbenomen 
hebben. Dock doen de mamien / ouder t get 
tupgenís van Drie ofte bier luydẽ / hare over⸗ 
fpelige wijven ſterven / ve welcke betupghen 
Dat fp den Pouwelijcr-bant gebroken heb⸗ 
ben. Want door de Portugaelſche Wetten 
en wort den Man / die zijn DeouWwe om des 
fe ooyfaeche fterben doet / niet gheſtraft / 
maer Woet: toeghelaten een, andere dade⸗ 
liĳck te mogbhen trouwen, Op -deft Wife 
fterbender bele in Indien s ende niets en is 
bp hun fo ghemepn/ als. de doot der overs 
fpelighe Drouwen ; ’t welck evenwel de an⸗ 
Bere aheentgbfins tot beteringhe des lez 
vens ghelepdenen cars Want ſy om fodaz 
nighe fake te ſterven / vgor Welluft ende 
groote eere Gouden. Zpzijn voorts inallen Boojdere 
epgenfchappen fcer-finnelijch/ ende. Willen fine 
dat het hups ende alle audere dingen gante Drouwen: 
uet (p/ tot welcken eynde fp haer lichaem 
dickwils baden ende Waffen. Zp vlieden 
den achepdt/ ende lieben, de, parfumerin⸗ 
pben, Sp Weijven Daer hooft erde Looze 
ooft met ſop Lan Dandal-hout/ op datfe 

Wel rupcken ſouden: eten oock gheſtadigh 
bladeren, ban-Bechele met Ralch / ende het 
krundt Areque, ‘t welck fomwijlen fulcke 
ftevchte heeft/ Dat het hun ghelijckſt als 
droucken maeckt; Welck Erupdt den 
ſmaeck eu-broogbte heeft als hout ofte 
Woetelen., Defe drie dinghen kaeuwen de 
Prouwen, daghelücx / ghelijck de Beeften 
t gras; ende fwelgen het fop alleeu in/De vez 
fte-uptfpouwende ; Lan waer dat comt Dat 
fp roode ende, fwarte lippen ende tanden 
bebben/”t welck de gene die hun wopt geſien 
eu hebben, verwonderen doet · Defe manie⸗ 
ren hebben fp vande Indiauen geleert / waer 
op de Wouwen der maten verſot zijn / als of 
Het den ſtinckenden adem / vupligheydt der 
tanden ende borſts verdreef / datmen huneer. 
het leven benemen / als deſe cruyden ontweũ⸗ 
tenfaude,, Zpeten oock veel ſpeterxen / om 
fich in de hitte te houden / of_om die te ber: 
meerderézeté poe ſelere Koecfkene/genaemt 
Cachondes;gemaect vã berfthepdeé ſpereryẽ / 
eñ dat tot den ſelbẽ epnde. Dit en berepden de 
„brouwen niet alleen voor hun / maer gevent 
oock hare mannen te eten/ om hun fa beel te 
en _R ij pat wat- 



Het bplas 
pen Det 
bjoutwen bp 
senen toítten 
Man / wojt 
boo; 
gheacht. 

ontmoe⸗ 
ringhe eens 
Ravens / 
wordt Loo, 
— 
geboudt 
Den hepde⸗ 
nen te Goa. 
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wackerder int bedde temaken/ ende hunte 
bette bebzedigen. Sp badenhun oock feet 
dicmaels / ſo datſe door de veelheyt des (elfs - 
genoemt wordende Revieren ober te ſwem⸗ 
meu, De vrouwen deſer quartieren achten 
hun feer geluchigh/ Waneer fp van een wit 
menfche ghemint worden / ofte Lan eenen 
Poꝛtugijs / ende prifen fodanighe bepagien 
onder hun liebenmet een uytnemende hitte. 
De kinderen/ die upt ſlavinnen geteclt wor⸗ 
den / behoozen hare meeftecen toe/ Die haer 
dan berblijden wanneer fp haer Bupfghefin 
vermeerdert hebben met eenẽ knecht. Boch 
bit gefchiet/ Wanneer namelijck defe kinde: 
ren ban geenen Portugis ofte vrven Men⸗ 
ſche geboren worden: want in fuicken ghe⸗ 
valle mach den Vader zijn kint acht daghen 
nade gheboorte met wepnigh gelts weder: 
Roopen/ ende vp maken. Maer fo men de 
acht of thien dagèn (onder loffinge voorby 
laet gaen/ foo blijft het ſelve kinteen ſlave/ 
ende zijns meefters lijf-epgbhen/ Die het daer 
ria tot welcken pzijg bp can/ vercoopen 
mach/ ofte alg zijn flave opboeden/ na zijn 
Belieben. Men berneemt ed / Dat een 
moeder (hoe wel ſlavinnen) haet kint ber: 
mooꝛt / wanneer fpdaer af gelegenig: Want 
het defen brouwen groote eere is vaneen 
Wit menfche fwangbherte gaen. · Twelcke 
oock veroorſaeckt / datde moeder Baer kint 
ſorghvuldelijcken bewaert / ende den Dader 
om geentgh ding wedergeven en Wil: fo dat / 
indien hp 't (elbe begheert te hebben / hp het 
ſteelts⸗· gewijſe wegtj-dragen moet. De kin: 
beren der Portugyſen / Meſtiz / ende andere 
Ehriftenen/ Wozden gheheel naeckt opghes 
Voet / behalven Bat fp in een hemd loopen/ 
t welck Wp Baju genoemt hebben/het welt⸗ 
Re fp alleen ter tút toe draghen/dat fp groot 
genoegh zón om Bzoeckente Dragen, Wor⸗ 
ben meeft alle bp ſlavinnen ende Indiaenſche 
Drouwen opgebracht. î 
De Bepderen tot Goa woonachtigh/hous 

den de ontmoetinghe eens Baveug boor eeu 
ongeluchigh voortepchen/ niet tegenftaen: 
de datter in Indien Veel van defe Boghelen 
ziju. So vemant upt den hupfe gaende, ee⸗ 
teit outmoet/ keert wederom n/eride neemt 
boor fich oock om geenderhande faken upt 
te gaen/ fo feer bzeefen fp alfdan boo, eenigh 
ongeluck, Waer zijn over al bele Waerfeg: 
geren onder hun / díe be Serpenten bet oove⸗ 
ten/ ende upt een mande voorthalende / bez 
dwingen de ſelve or helupt ban eenigh 

nftrument te danffen/ Kuſſen de ſelve / om⸗ 
jelfenfe / jafpzeecken oock tegen haer ghe⸗ 
ck tot eenige menfchen/eude Dit al gin door 
deſe konſten ban den lupden eenigh gelt te 
krijghen: konnen oock ſeer Wel eenigh fez 
nijn toeinaken/ ende den genen bie fp haten / 
ingheven. De hupfen defer Bepdenen zijn 
meeft alle laegb ende clepn/ miet ſtroo ghe⸗ 
deckt / fander veynſteren / laghe deuren, foo 
dat fp buckenmoeten/ alg fp upt of ingaen. 
Ware meublert zijn meeft Lan biefen ghe⸗ 

gebjupeken vlochten / ende hebben matté/ daer fp op leg: 
Det hepden⸗ n / fo Wel omteeten/ alg om te lapen: de ſe Indianen. Tafelen; Kroefen ende Dervietten Worden 

Van Pijgebladeren gemaeckt/De welcke ooc 
tot boterfchuttelen ende Plppatten te ma⸗ 
ken gebrupekt worden. Pate fpüfen koken 
fp meert ín aerde Potten/ alg oock Haer 
üſt / vande welcke fp heele Putten bullen’ 
bie fp tot defen eynde hebben/ welcken rift 
Heek pelen/ vermits de ſchamele lupden 

ie meeſt in den bolfter- koopen. Sommige 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
(aepen oock eenigen Kijſt noodig tot haer 
hupſgheſin / ontrent Gare woonplaetſen. 
Hare hupſen beftrijcken fp meeft met Janes 
meſt / vreeſende feec Laar vlopen. Wan⸗ 
neer fp haer waſſen / ghebruycken fp daer 
toe de flinckerhandt/ om Dat fp de rechters 
haut om te eten / beſigen ghebzupcheu oock 
nimmermeer gheen lepelen. Ware ceremo⸗ 
nien ende fuperftitien worden feer ſcher⸗ 
gelijck ban hun onderhouden; nimmermeer 
upt hare hupjen gaeude / of fp. en hebben 
al beogen ghebeden. Wanneer fp. replen/ 
aenbidden fp feer ſchrickelijcke Beelden ha- 
rer —— en daer in Berghen / Kot⸗ 
fen ende Holen gheſtelt / ſelfs oock eenighe 
Beeldeniſſen des Duyvels. Wanneer fp 
te Water of te Lande uptrepfen maeten/ 
en doen fp veerthien daghen lang te vo⸗ 
reu niet anders dan op Trompetten blas 
feu; reyſen fp tec Zee / foofieechen fp aen 
alle kanten deg Schips bele blaggenupt/ 
ter eeren/ foofp ſegghen van hare Pago⸗ 
den ende Vfgoden. Wanneer ſpnu Weders 
comen / doen fp’t felbe op Trompetten / een 
Weecke lang aheduerende. Deſe mamnere 
van doen onderhouden fp oock in andere 
ſolemnitepten / alg in Byuploften/ Boort⸗ 
daghen / Jaertijden / Zaeptúdt ende Oogſt. 
Ouder hun Woont een groot ghetal ban 
Barbiers / die om clepne dinghen over al 
gaen/ dochen houden gheen Winckel / ende 
Worben wepnigh gheacht. De Hepdenen/ g 
bie in de FBedecijne bewuſt zijn/ houden 

epbenfche 
Medecin⸗ 

hun binnen Goa tn grooter achting / Want meefters 
behalven Ambaffadeurs ende eenige Koop⸗ ſeer gheacht 
lupden en zijn daer gheen andere/ die hun LP den Por- 
met een Sanne-leupf bedecken/ alg fp. Den fugyſen. 
Biffchop/ de Geeſtelijckhepdt / ende alle 
de Portugpfen/ betrouwen hurt meer op 
defe FRedecijmmeefters/ als op haer ep- 
ghen jRatie ; 't welcke defe nrannen in gros⸗ 
ter achtínge beengt/ ende feer rijch maeckt, 
De Arbepdtg-lupben ontreut Goa zijn 
meeft alle Chriftenen / doch houden noch 
veel ban haer onder Ceremonien/ Waer 
op de Inquiſiteurs vepnſen gheen achtiu⸗ 
ghete nemen. In defe Stadt woonen opt 
epnde Lan de Marckten / eenighe Wiſſe⸗ 
laers / dat Fndiaenfe Chriſtenen zijn / die fp 
Xaraffos noemerts Defe verſtaen hun dap⸗ 
per op alle metalen/ ſoo datfe oock maer 
een ſtuck gelts in de handt nemende ende 
befieisde/ ſegghen ful'en oft goet of quaet 
is. De hepdenen hebben dit ghebrunck 
onder hun / datfe hun altijts aen het Ume 
bacht ban hare Vaders begheven fulier # 
ende oock aen Vrouwen van haer Ambacht 
trouwen fullen: ende zijn alle door hare 
neeringhen onderfchepden/ fullen haer oock 
door’t Douwelijckt met gheen andere brouz, 
Wen vermengen. De Oudergen geben met … 
hare niets ten houwelijck / uptghenomen 
eenighe hals-ringhen/ ende goutwerck; als 
le de andere koften beftaen in het Bancket. 
De Donen erven alle des Ouders goede: 
ren. 1 

Deel Gufaraten/ ende Banjanen upt 
Cambaya woonen te Goa, Diu , Chaul, 
ende Cochin, oock in andere plaetfen Lan 
Indien, om ben handel des Koorns / Teas 
toen / Bijt / ende dierghelijcke dinghen/ 
maer meeſt om de ghefteenten/ op het welc⸗ 
ke fp hun beter; alg pemant tec werelt/ vers 
ftaen. Sp zún cloeck in de Cüffer Kkonſte / 
ende en gaen níet alleen bier ín te boven de 
andere Indianen / maer dock de EE 

en 



in het Eylandt Gos. 
fenfelbe. Zpenfullen nerghens met andere 
natien eten/ al foudenfe oock moeten Lan 
hongher fterben. Wanneer fp na Cochin 
overvaren, en nemen fp maer ever fo beel 
mebde/ als fp tat die reyſe noodigh achten te 
zijn; blijven fp langer onder weghe / fo ſullen 
fp ever van honger ſterven alg met peman⸗ 
deneten/ ofte ſpÿſe overnemen. 

ef Dele van Canarien, ende Decan, Hebben 
Boe de Tat hare wooningenindeftadt Goa, ende hous 
Decantns ín Dendaer oock openbare winchels. Sp koor 
Goa pandes Pen Van de Poztugpfen Zijde / Damaſt / 
len. Fluweel/ Katoen / Porceleyn / ende ande: 

te Chineeſche At anfchappen/ oock 
Ban Cambaya, ende Bengala, met de groote 
mart/om met De clepne Wederom upt te me: 
ten. Houden tot defen epnde hare maeche: 
laerg/ die hare dinghen beforgen ende Waerz 
nemen, Defe brenghen vanhet vaſte lande 
alle mondt-koft binnende Stadt Goa. Sp 
ebben Indifche Sehepen/ met de welcke (p 
andelen langs de kuften ban Cambaya, 

Sunda, ende de roode Zee- Onder hun bint: 
men Geel treffelijcke Gout-fmeden/ Gra: 
beerbderg/ ende andere Konftenaren/ beel 
Barbiers ende Mebicijnen/ alle tot Goa 
Woonachtigh/ ende den Portugüſen bpna 
in ghetal bergelijckende. Zp —— des 
Konings Smpofien rontſom Salſette, Bar- 
des, endet Gplant Goa, zijn derhalven mez 
nighmaelgenootfaeckt menighmael ín aller 
Vonſſen te affifteren/ Loor de welcke fn 
oock hare epghen faken beplepten/ allege: 
rende be ffatuten ende Wetten ban Portu- 
rn uiet berwondertnghe der Portugpſen 
elve. * 

Haast mede De Canarins ende Corumbins Lan In- 
pun fommís dien, bemoepen hun met de bouwerp/ende 

Tupden viſvang / ende beforgen de Indife Palm-bos 
Indien men de welcke Cocos dzaghen, Sommighe 

BUEN. onder hun geueren fich alleen met lÖnwaet 
te Waffen ende te bleprken. Die worden 
Meynattes ghengemt: de andere Patamarcs, 
Dat ig-te feggen/ Boden te lande; ende zijnde 
de berachtfte luyden vanindien, leben fp van 
Wepnigh- Zp onthoude haer ban te etẽ Llepg 
ban Koepen / Oſſen / Buſſels / ende Verckens / 
onderhouden daer in de ſelve maniere Lan 
D'inwoonderen ban Decan. Zp gaen meeft 
gants naeckt/ uptgefept de ſchamelheyt / die 
meteen clepu lnwaten cleedeken bedect ig, 
De brouwen bedecken hun met een lijnwa- 
ten cleet hanghende totde kupten/ ende op 
d'een fchouder toegebonden / fo dat de eerie 
boꝛſt bloot blijft. Daer zijn beel JPalmboo: 
meu ontrent de Beieren / gelijck oock beel 
Rüſt / waer bp decCanarins hun meeft onder 
houden. Deſe brengen beel gevogelte / melt / 
ooft ende eyeren van het vaſte landt ín de 
Stadt. Bare hupfen zijn op de Wife ban 
d'andere Andianen/ met ftroo bedecht/ ende 
laegh. Zp teelen vele kinderen/ de welcke 
tot de acht Jaren toe naeckt loopen / ende 

Boe de Dan wozthare ſchamelheydt bedeckt. De 
Bouwen brouwen Verloffen ban kinde meeft fonder 
Arend Bꝛoed· vꝛouwe / ende Waffen ſelfs terftondt 
n bun hare hinderen/ legahenfe daer na dnder In⸗ 

diſthe Wijgeboombladeren; doen haer hupf- 
werck oock terftont / gelück of ſy niet ghe⸗ 
baerten hadden. De kinderen Worden ners 
aj anders mede / alg met Water gewag: 
en/ Waer af fp difpoft ende ſterck Worden, 

Goede pige Webruytkende aen hare lichamen geender: 
pofitie ver hande biefebaferpen/als Wp luyden gewoon 
Mannen ín 3Ún:fo bat de marmen op defe Wijfe oock tot 
Indien, de hondert jaren toe leben/ ín beguame ghe⸗ 
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fonthept/fonder eenen tant te verlieſen; ſpot⸗ 
tende met onfe Welluften/ door de welcke 
Wp onfe natuere ende leven te cozt doen, Op 
haer hooft laten fp alleen een boffelken 
haprs groepen/ de reſte ſchrabben fp af. Det 
zijn goede fwemmers; gaen met fcheepkens 
te Water/ Die fp Almadies naemen/ zijnde foo 

‚ tlepn/ datfe naueenen menfche te degen laz 
den connen: Dit veroorfaect Dat fp menigh⸗ 
mael omgefmeté wordẽ / doch zijn fo gauw/ 
dat fp dadelijck haer fcheepben ophelpen 
tommen/ het Water uptputtende/ Varen Wer 
derom henendaer (p3ĳjn Willen, Fu hare 
Bouwelijcken onderhouden fp lupden de felz 
be ceremonien der Decaning, Wanneer de 
mannen geftorben zijn / maect men een hout⸗ 
hoop om de felbe te Verbranden / ende de 
Drouwen corten haer hayr / ende verſcheu⸗ 
ren hare cleederen in teechen Lan droef hep; 
die doch niet beel bpfonderg Waert zijn. 

Daer zijn bele Haden ende Moꝛen woon⸗ 
achtigh te Goa, Cochin, ende andere plaets 
fen/ waer ban bele aldaer van andere plaet- 
feu gecomen zijn / ende ommige oock India⸗ 
nen ghebozen3ún/ die het Jodendom ofte 
Mahomets ghelaove van jongs op inghe⸗ 
ſwolghen hebben. Haer huÿſgeſin volght de 
maniere deg landts / daer fp woonachtigh 
zün. Sp hebben onder de Judianen / Tempe⸗ 
en / Moſken / ende Synagogen / in de welcke 
{p na haer believen oeffeninge haers geloofs 
Doen. In de Stedender Portugijſen — 
pedereen ín vryheyt Van confcientie, Do 
en iſſer niemant die eenige Offerhande doet/ 
upt beefe des ſchands / want fuler op lĳfz 
ftraffe verboden ig. De Joden trouwen 
gene fchoone Vrouwen: Deel zijn daer upt 
aleftina ghecomen/ ende ſpreken feer goet 

Spaens. De Moꝛzen leben na de Wet Ma- 
homets, de welcke Wp in het Gijcke der 
Turcken beſchrijven fullen: fp handelen 
meeft laugs de roode Zee/ alwaer fp beel 
fpecerpen Boeren. Ende al hoe wel bele ban 
hunlieden bermengt onder de Portugyſen 
woonen / nochtans haten ſy hun opt hoogh⸗ 
fte/ ende beletten den Voortgang des Chꝛi⸗ 
ſtelijcken geloofs na hun vermoge/het welc? 
Ke fp den Fudianen allenthalben tege make. 

Rijckdommen. 

De Poztugpfen ende Meſtiz die te Goa x. 
woouen / handelen dagheger ín Bengala, De rijck⸗ 
Pegu, Malaca, Cambaye, China ende andere Domme ban 
plaetfen, De Boygeren der Stadt Goaende A92 are 
De andere Indianen hare inwoonderen/ ver⸗ heteen 
gaderen hun dagelijcr opeen plaetfe/ gelück praerfen ín 
als opeen Beurfe: boch isin de manieren Siaben / As 
van dien eenigh berfchil. Want te Goa comen vabife paer⸗ 
de Cbelen/ ende andere lupden vergaderen DE/ gomme, 
met ben Koopman / ende alles Wot te koor la 
pe geſtelt / gelijc ale op eenige weec ofte jaers geine. 
marckt. Defe bergaderinge wozt alleenlijck 
boor de middagh het gantfche Daer deur 
gebhouden/ uptgefondert de H. dagen/ fp bez 
gint deg nuchteng ten ſevenen / ende duert 
tot den negenen; ban Wegende groote hitte 
van des na-middaeghs. Daer zijn gheſwo⸗ 
ren uptroepers op DE boornaemfte plaetfe, 
genaemt Leylon; defe mannen zijn behangen 
met goude ketenen/ Baggen / gefteenten/enz 
de anderÊcieraet/verfelfchapt vaneen groot 
ghetal flaven ende ſlavimen om d'een met 
den anderente bercoopen: ende fo pemant 
eendefer ellendighe perfoonen koopen wil? 
Worden de ſelve boots: ghetaft eeh 
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bevoelt/ gelijck men Dier te Lande dé Weer | 
fien doet. Men bindt oock te Goa pele Paer⸗ 
den upt Arabien/ Specerpen/ ende andere 
droge Medecjnen wel-rupckende gomme/ 
(choone Tapitfen/ende andere fraepigheden 
ban Cambaia, Sinda, Vengala, China, ende 
elders: alter ſietmen oor fodanige menichte 
ban bolck/ dat het een Wonder om fien ig, 
Sommige Poꝛtugðſen verrijckẽ hun door 

de veelheydt der Slaven / welckers getal 
ſomthts twintigh ende dertigh groot 18/ ens 
De Die fp met fobere fpijfe onderhouden. Defe 
Slaben worden Door de ſtadt berhup:t om 
alle Bingen te doen ; oock om water te halen/ 
twelck verkocht wojdt. De Slavinrien we⸗ 
ten het Indiſe Doft berfchepdelic toe te ma⸗ 
Ken; oock konnen ſy veelderlep handtwert⸗ 
Ken/twelch fp ter Marckt beenden: hier toe 
nemen fp be fchoonfte ende jongſte / ten cpnde _ 
de Hooplupden door Hare fchoontepdt aen⸗ 
gelockt zijnde) te ghewilliger hare Eramerp 
Eoopcen; niet fo feer om de ſchoonheydt des 
wertks / als om de bevallckheyd det Prou⸗ 
wen / de weleke de Kooplupden noch Lopen 
te genieten / dat defe Brouwen hin vdor lich⸗ 
telick toelaten om een ſtuck geſts te verdie⸗ 
nen. Dier doot Worden de Portughſen dan 
lichtelijck rijch/ ende onderhouden dus Baer 
bupfgefin. Andere Wederombdoen cen groot 
profdt op het geldt/ ende dat ep Defer bocgé: 
Wanneer de Schepen uyt Spangien aenkoz 
men/ kopen fplupden cen Grotén Hoop grote 
Spaenſe Kealen/gebende twaelften hondert 
tot winſte. Defe bewaren fp tot de maent 
ban Apzil/ wanneer de Koopluydẽ na China 
repfen/ aengeſien de grote Healen alfdan feer 
Bhefocht worden Winnende Wel zo. ofte 30. 
tenbondert. @cnfelben tijde Roper fp oock 

rijns van Perffen ; ghebende acht of thien 
ten hondert tot Winfte / eñ wanneer de Por⸗ 
tugaelfe Schepen aencomen/ berveuplen fp 
Die tegen groote Heaten/ winnendé zo. of 25. 
ten bondert. Bet gebruyck defer Larijns is mn 
Indien boogh-nodigh / om te Cochin Pes 
per te koopen/ acnghefien men atdaer ban 
bat geldt groote achting macckt. Andere 
leben wedẽtrom ban Pet inkomen ’twelck De 
torog-draghende Paln:-boomen Bin acn- | 
brenghen / bermidg men ban defe Vrucht in 
Indien een greoten handel druft; foo datter 
fommiahe dagheljcks ban eenen Palms 
boon een Galder Pardauve' Xerafid winft 
trecken ſal / waet af den heelen ſo Heel doet 
als drie gostugatlfehe Tetons: erde daer 
zijnder die Hier ofte bijf hondert defer Palm: 
boor en in eenen Bof ſtaende hebben / Dien fp 
Ben Canarijns berBitpzen, — 

Beel Bepdenfehe Inwoonderen ban Goa 
zyn rhtke Kooplupden. Daer ig cen ſtrate / 
Waer in deſe luyden hare zjde· winckelẽ heb⸗ 
ben / oock vele Fortele ynen· Moek cen anr | 
bere firate van Lijnwact-wincheliers, alg 
mede een andere’ firact waer alderhande 
vrouwentungh te koop gevonden wort: foo 
dat riche neet ing zine byſondere fivact Geeft: 
pork veder handtwcrch Daer fs cen groot 
Bhetal ban Apoteeckers / die alderhande dro⸗ 
guen ende falvémmet de kleyne mate uet · ver⸗ 
copen, Dit zijn meerſt liwden ban Branun, 
pfte Prieſters Der Afgoden; die op peder 
epnde ban elche ſtraet cen Winckel hebben / 
berfien met állerharde koopmanfchap/ den 
Inweorderen gantſeh gherievelück Het 
boornaemfte ende ghebruycſielckſte geldt 
is den Pardauve Xerafin, zijnde Siber⸗ 
geldt / ende Wozdt te Goa gheſlaghen: Aen 

Van den Staet des Konings van Spangien, 
d'eerne zijde ſtaet een S. Sebaftiaen, ende 
aen d'ander zijde drie ofte Bier aen-een-gee 
bonden Plen: Woꝛdt op ende af-gheftelt 
na den kours ban dengelde. De Fuwoon- 
beven ban ’t vafte Landt zijn feer dedriege⸗ 
(ek ín haer geldt / 't welck fp heeltijdte fel 
ber ſlaen ende Ban meeſt tydts bals fs : 
Waeromme bele lupden gheen geldt en 
derden ontfanghen/ hoe kleÿn het oork-ís/ 
fonder al voren ſt ſelbe den Wiſſelaren eerft 
te laten ſien. Deſe Wiſſelaers berepden 
oock alderley geldt voor een pegelijck/ hour 
dende Daer tue erpres hare Banrken open/ 
tot gherief allet Gnwoonderen ende Koop? 
luyden Bet ghewichte ban Goa ig in alles 
het Portugaeſſe gelijck, d 

Sterckten. 

Det Eplandt en heeft niet meer alg eenen 
mup? aen de Ooſt · zhde / vecht tegénduer het Boedanigt Handtban Salferre, tot de andere 3de han hann. 
bet Landt Lan Bardes, deſe bozfiwecringe en 
ts anders nergens Joedt booz/ alg teghen de 
ober-tompelingen deg bolckg ban ’tbafte 
Landt / diẽ onder de Portugpyſen niet en ſtaen. 
Geen andere Sterckte enig ín dit Eplandt, 
In bet Eplandt ban Bardes light wel een 
Kaſteel op een hoogbte aen de mondt des Fie 
viers; maer het ig bp-na gantg vergaen / heb⸗ 
bende niet meer alg eenen Man op/ die Hes 
ſelve bewaert / met noch drie yſere ſtüchem. 

tEylandt Goa toont aen den Zee· oeber op 
fommige plaetſen eenige hooge: fteenvotzens 
maer het Landt van Bardes heeft aẽ de Zee- 
kant eenenfehoonen zandigen vever / zĳnde 
kel soo, trebé breet. Dit ig voorts de wachte 
deſes Eplandg. Ken de ooft.zijde zijn drie of 
bier Pooten op den oever acn het upt 
des Eplands / recht tege ober het vaſte Lang 
ban Salfette ende Bardes. Peder Poort Heeft 
zijnen Kapitepn eñ Setretaris / fonder Welcs 
Kers verlof niemandt na het vaſte Landt en 
mach gaen, Waerom dat de Indianen ban 
Decan (nde andere afgodife Ethiopierg die 
te Goa woonen/-op Get vate Landt willen 
gaen/ om eenigen handel te drijven / ofte om 

| eetwaren té foerken/moetêfp op den blooten 
aenveen teecken-ontfanden/’twelck men hun 
op defen wegh geeft … Wanneer fp weder koe 
men moeten fp’tzele tepcken toonen; ende 
Wordt Hoor de bꝛyheydt des weghs gegeven 
twee Baſarucks Loot den Kapit eyn ende 
Setretaris / de welcke eenen knecht Gouden 
moeten op den Tooren / omde kloek te lup⸗ 
den / alſſer volck gen komt. Op deſe ma⸗ 
mere zijnder vijf paffagien. D'eene is aen 
de Zund · züde / ende leydt na het vaſte Landt/ 
ende na Salfecte: Deſen wegh wierdt eer⸗ 
maels Bencfterijm gengemt/ boch nu S. Ja⸗ 
robg-wegb; om dat defe Parochie daer Orte 
trent ſtaet. Den tWweeden/ ghenoemt den 
broogen-wegt is Ín't often des Eplands/ 
ende ig ben gemeynen wegh om na het v afte 
Landt te-gâeft/ vermids de Hiviere alhier 
bet re bebaren ig / ald elders. Den derden/ 
geroemt Daugijn, ofte vande Moeder Gods / 
ende is bp na aen: de zuyd· zjde / dicht aen de 
ſtadt gelegen. Den mupꝛ ſtreckt tot daer toe/ 
beginnende banden S. Jacobs·wegh: ende 
bet gantfe @plant en heeft geen andere borſt⸗ 
Weering. Warm delen wegh vaert mer over 
na het ander Eplandt/ ‘welck aen 't bafte 
Landt behoort: ende deſe vierde Wordt den 
wegh ban Norwa genaemt Den vüfden 
ende laetften wegh is van de ſtadt tot de em 

lants zin. 



in het Eylandt Goa. 
ban be Kibiere / ſtrerkende na Bardes toe: bit 
is de ſterckſte ban allen/ ende is Zhenoemt 
den wegh ban Pangijn. Alhier Worden alle 
de fchepen ghesifiteert / die in of upt de Lie 
iere varen, 

Dit zijn meeft alle de flerckten deſes Ep⸗ 
lands / tweick doch even-Wel niet feer voor 
de macht ofte aenbal zijner ghebupren bez 
ſchreumt en is / vermids het wel bewaert is/ 
ende Gants volck⸗rijck. Doch / ‘tgene den 
Poetugpfen eenigbfing Hinderlijc foude kons 
nen 3ûn/ ís het groot ghetal der Gndianen/ 
Mahometanen / ende andere Afgodendiena⸗ 
ren / Die Daer binnen woonen / dan de Portu⸗ 
gpfen paffen foo wel op haer ſtuck / dat fp 
Wepnigh noods ban die zijde te Verwachten 
hebben, Behalven trat/ de Zee-bloten/ die De 
kuften der Zee allefing befoecken/ beletten 
genoegh dat men haer nieten kan oBerrom- 
pelen/ ende De Soldaten / diemen aldaer in 
grooten getale onderhoudt/Berfekeren haren 
Dtaet noch meerder. 

Gouvernement. 

Bae Goa Den Dicerop ban de Indien, die te Goa 
Hooy dendi⸗· Woont/ Wordt alle drie Taren met voller 
gerop ban De macht ban den Koning daer henen afghe⸗ 
Indien ghe paerdight/ fon:wplen blijft bp daer oock 
reen langber/ al na deg Komugs fin / t welck 

jk doch (elden ghebeutt. Defen Wicerop bee 
ſoeckt alle de plaetſen / Die onder 't gebiedt 

Groote pio” des Konings ban Spangien befhooten/ tot so, 
en are Go.efi 80,mújlé bere van Goa, fo wel rooze 

top, Waerts / als Zupbt-waerts: t weltk hem 
een groot profijt opbrengt: ende hebbende 
Daer. bp, Bolle macht Lan, den Koning / dif 
poneren fp over zijne goeden na hun belie⸗ 
Ben/ t weltk hún oock groote ruckdomi⸗ 
men inbrengt. Behalben de o2dinarife pro⸗ 
fiten ende inkomften/. Ontfanghen fp nock 
— gheſthencken: Want een peghelijck 
omt ban alle kanten (om in zhue goede 

gunfte — met groote Ende menighvul⸗ 
dige gheſchencken die hem uiet wijn feer 
rhck maecken: ende terwölen hp tot Goa 
woont / wordt hp op °8 Konings koften on- 
derhouden / aheljck oock andere Officieren) 
ende Dat ban het ghene men Lan de Landen 
Salſetta ende Bardes trechende is. 6 

Deſen Bicerop heeft binnen Goa zĳnen 
Baedt/ Bichtgroel, Cantelerpe / ende Aich⸗ 
ters op de maniere van bortugael; Deci 
deert alle ꝓroceſſen — in den 
naem des Konings van Spangien, tot den 
welcken men docBappelleeren mach in tivile 
faken/ die Wan grooter iniportantie zijn, het 
Weltke bp Dun alleen bewaërt ig, An trinu⸗ 
nele falen en mach niemant te Goa appel⸗ 
leren / ten, fp hp een Edelman fp : want den 
Viterop en mach gheenen Edelman doen 
ftechen/ Maer moet hem gevangen ende Wel 
bewaétt na Spangien ſeynden / ten fp de Ko⸗ 
ning daer anders in voorſie. Det Palaps ban 
ben Vicerop Woet ban Doldaté/ daer tae ex⸗ 

Boe den eer megen gelaft/bewartt, DE Viteroy / die 
nen Dícerop fn zjne plaetfe komen-fal/ te Bardes ofte ín 
boor de ans enige andere Baven Van Indien zyude / ſendt 
Bere plactfe zijne Procureurg Hoor upt/ ôm in sijnen na⸗ 
maeckt. me poffeffiete nemé, So herlact deſen Wice2 

top dan het Palleys / ont blatende tſelve ban 
allezúne meublen/ niets latende alg de blote 
mupten/ die dach ſeer Daeft met Tapitfen 
wederom behanghen sijn / ghelick oock bet 
andere ſeer haeſt tu wepnighe daghen met 
Pupf-racdt befct / ende verfen is. Den | 
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afgaenden Wicerop Keert wederom na huys 
in t ſelfde Schip/ daer zijnen Succeffeur 
mede Bhecomen was. Dit groote Officie en 
wort niet anders dan om eenige groote Hers 
geldinge ghegeven. 

Het WBoerk/ ín het welcke mende namen 
fcheoft der ghener die ban Portugael nae 
Indien reyſen / wordt aen eenen gheſonden 
Die daer bpfondere laſt van Heeft; welck 
Offitie oock Deie-jarigh is / gheijtk oork 
alle de andere ban Indien. Wanneer den 
Somer in Indien aenkomt/ ende dat den 
noodt Herepft een Vloot ter Zee te breu⸗ 
ghen/ om de Waert/ Die Die ban Malabax 
(ghefWwozren Gpanden der Poztugüſen) ones 
veyl maeckem te verſeeckeren / ſo doet men 
ontrent de maendt September met Trom⸗ 
melſtagh omroepen / dat alle de ghene die 
den Koning ter Zee dienen Willen / ſullen 
komen gagie ontfangen, “Dan maeckt de De maniere 
Wicerop eenen Geuerael / welcken beel Cas dev toeru⸗ 
pitepnen onder fich heeft Waer af een peder flingen der 
Hapitepn op cen Schip commandeert: Ritsen tes 
De van defe Schepen Hebben de ſommighe *e 
hondert mannen op, de fommige 130. Ene 
de de Aoldaten Worden alle drie maenden 
eens betaelt. Peder gemeyn Soldaet heeft 
21, Poztugaelfe Teſtons ter maent ; Die Wat 
meer is heeft 27. ende fo voort. De Schepen 
worden met ghenoeghſame lyftocht verſien / 
ende De Kopiteynen eten met de Soldaten/ 
ende nemen goede acht dat alles Wel ga/ aen⸗ 
geften fp anderfing hun weynigh ghehoorſa⸗ 
menfouden. Defe Armade hout fich ter Zee 
totde maendt April toe/ om de rovingen ende 
inbatlen der volcheren ban Malabar te belet» 
ten Op 't epnde deg Maends ban April kees 
ren ſy wederom ua Goa, ende de Schepen 
Worden op t Landt getrocken/ ende de Dole 
daten afghedanrkt/ om te gaen Waer’t hun 
belieft. ra Gun daneen penbelpek ter Zee 
ghegqueten heeft / / worden fp met eenige hoor 
ger Ampten berfien/ Hoch moeten al-eerft 
gocde ghetuygheniſſen ende Atteftatten ban 
haren Wicerop ende Generael hebben: ende 
op de groote Cancelerpe gheregiſtreert / tot 
meerder ghewiſheydt MWen bolght aldaer 
in alleg de wetten van Poztugael. 
Wat de Peper belandt / Dre in Indien gez —_XIT. 

faden Wozdt/ fiet/ Dit is de mantere: men en Boe ende in 
laedt geenigh ander fchtp / alsde bijf/ díe de —— 
ghene/ bie des Woninge Peper ghepacht orings 
hebben / gereedt moeten Gouden, Indien bp peper in In: 
gebal daer foo Heel Koopmanfchapfs/ dat de dien ghelas 
ſthepen die met al en konnen laden / fao Hete ven wort. 
ſoerken De Pachterg ende Konings Office 
ren / dat men noch eenighe fchepen tot het 
ordinariſe getal voeght: het welck de Pach⸗ 
ters ghehoubden zijn te doen / OP datter 
Schepen genoegh zĳn tot de ladinghe: dat, 
indien fp weygerigh daer in vallen / fomaah 
den Wicerop foo beel Peper ende andere 
Koopmanfchap/ tot s Konings profdt ladẽ / 
alft hun belieft/ ſonder dat de Pachters daer 
pets op te. pretenderen hebben, Doch moeten 
de bf Schepen alvoozen hare bolle ladinge 
hebben. De jPachters hebbẽ op Peder Schij 
eenen facteur/ den weltkẽ de Koning onders 
Houd geeft/ geduyrende de reyſe. De Deper- 
pacht geduyrt s jaren: Eft fo op centge ſchade 
valt / tſelvige ig totfchade der Pachters/ eit 
ber gener die de Schepen ladé/gelick ode alle 
de ladinge op haren koften fg; 'tfelve is oock 
in’taelt/ alles tot haer verlies ſtreckende: fp 
zĳn ghehouden den Koning de Peper te ghe⸗ 
ven teghen twaelf act Bet quintael: ſo 
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Daer niet ghenoegh en is / alles ſtreckt tot 
fchabe berjdachters/ende niet bes Kounings/ 
Die ben Peper in het Indifche hupg drooũh/ 
ghefupbert/ ende met een berfekerde Wint 
ontfangt. Defe Pachters hebbẽ hare Nech⸗ 
ter foo Wel Verfeeckert/ Dat men hun niet 
bedrieghenen kan, Daer en is oock genigb 
Menſthe in Indien, die eenige Peper verkor 
pen mach/ op lĳfftraffe : eñ wordt defe Wet 
oock Pin egte onderhouden. Piemandt 
enmacheenighe berhinderinghe brenghen / 
Wanneer des Konings Schepen werden ge: 
laden ; felfg moeten oock deg Konings anr 
dere faken berachtert worden / bermits den 
Picerop metde andere Indiaenfche Kapi⸗ 
tepuen alle hare hulpe (des noodt zijnde) tot 
defe ladinge befteden moeten. 

Haren Gods-dienft. 

XIII, Binnen Goa heeft een pegelijck bephepdt 
Welck de om zin geloove te beleven / al Waer men bes 

Religie ſp/ halben de Portugüſen / vind Joden / Arme⸗ 
bie ban EEN mers/ Gufaraten/ Bananen / Bramüns / 
Een Goa Ende andere Fndiaenfe volckeren/ die alle na 
onderhouds Hare Ceremonien leben/ bebhalven dat hun 
Wot. (fo ghefeptis ) niet toegelatenen Wozdt ee⸗ 

nige menfchen/’tfpdoodt of levende te bzan⸗ 
den/ nochte hare Bruploften na hare Bup⸗ 
belfche fuperititien te vieren / op alle twelcke 
den Biſſchop ſorchvuldelycken acht neemt/ 
op dat den nieuwen Chziftenen daer dooz 
geë argerniffe en gefchicde.JRaer fo pemant/ 
ghedoopt zijnde / ſich wederom tot het Hey⸗ 
Dendom begeeft/ deu felben Word de Fuquis 
fitie obergelevert om na berdienfte geſtraft 
te Wozden, Daer zijn bele Arabiers/ Berſ⸗ 
fenende Abpſſinen / biede Chziftelijcke Bez 
ligietendeele / ende ten deele de Mahometſe 
Wet na-Volgen, De Moꝛen eten alles ſonder 
anderfchepdt/uptgefondert verckeng-bleps/ 
ende Wozden na der Joden maniere begra⸗ 
ben. Sommighe bidden de Some ende de 
Jane aen/ erkennende nochtang eenen eeni⸗ 

Waes woz: gen God / Schepper aller dingen. Daer zijn 
ben ín In- Voorts te Goa veel Kerckenende Klooſters: 
dien gheen maer daer en ig niet een Nonnẽ ofte Bagijné 
de Kloofter/ vermits dat het niet mogelicen is 
booten, Der Andiaenfenidzouwe tat eenige kupfhept 

Boer andes te loché noch te raden. Alhier onderhout fich 
ve genoegh. teven Biſſchop / die alle de Ooſterſche Biſ⸗ 

fchoppen onder fich heeft: ende daer Woont 
oock de Anquifitie/even gelijck ín Spandien, 
Tot hier toe hebbe Wp beſchrevẽ de plaet: 

fen die de Spangiaerdé ín Indien befitté, Aaet 
ong nu totde Befchri vinge deg Nicuwé We- 
relts komen;doch al-bozen int booz- op Heen 
eenige Plaetfen beſoecken die den Woning 
ban Spangien onderworpen zijn. 

ARSILLE, TINGIS ofte TANGER, 
SEPTE ofte SEVTA. 

Bi Defe drie Steden zijn ghelegen in het Ko⸗ 
Esen ning-citk van Fez, úvt andt vat: Elabar. 
—— ban Arzille fg een groote ſtadt / leggende ontrent 
Een beoos ZO. Milen Van de engde Van Gibraltar . 

ren Den Bos Tanger is éen groote ende oude ftadt/ leg⸗ 
ning ban gende aen den oever bande Oreaenfe Zee/ 
Spangien 30. mijlen van Gibraltar, Seuda ig oock een 
toe. feer groote Stadt / light in den mond ban de 

engde / ende heeft eertijtg geweeft de Booft- 
ſtadt van geheel Mauritanien. Defe drie ſte⸗ 
ben behoozen onder 't ghebiebt deg Konings 

Van den. Staet des Konings van Spangen, 
ban Spangien, ben welcken in de Probin⸗ 
tie ban Garer noch twee Rene befit/ name⸗ 
lich Medela, ende Chefafa. 

Pet Eplandt ban 

S. HELEN A- 

D3 Eplandt woꝛdt aldus genoemt/ ot wa 
dat de Dpangiaerden 'tfelve op Den bie Eplande 

21. May / S- Helenz dagh / gevonden hebb. fo ghenoene 
Begrijpt 16. mijten/en light een halve graed Woit. 
van de linie @guinoctiael na den Polo An- 
tarético toe/ eh 550. mijlen ban de Cabode 
bonne Efperance, gelijt oock 350, mijlen ban 
Angola , 

Hare Gheftalteniffe. 

Bet Eplandt ig Berchachtigh / ende het 
Dos ban boomen/ ig bp-na nergens anders 
toe nut Dan om te bandit oig het verbernt; 
tweltk eenighſins betoont dat in Dit Eplant 
eenige Dupz-aderé zijn. De aesde is drzoogh / 
ei op ommige plaetfen folfferachtich-1D oor 
de aencomfte der Portugiſen en hadder nopt 
eenigh Wild beeft gheleeft / nochen hadden 
de Boomen daer oock nopt eenighe b wedt 
ghedraghen / foo dat alle/ tgene Wat ’t fel 
Cplandt geven konde/ was bergs water/ het 
Welck uptde geberghten vloept / ende in be 
laeghte in grooter overvloedt bp malkandes 
ren loopt/ dicht aen de Kapelle die daer 
is / ende an daer loopt door de ghemaeckte 
Rivieren in de Zee, De Spaigiaerden ofte 
Poꝛtugiſen vervullen daer hare vaten / 
ende waſſen haer Lÿnwaet oock daer. Sp 
hebben dock allengfkeng daer alberhande 
gedierte gebzacht / ende inde valleyen feer 
oede Vruchtdzaghende Boomen gheplant/ 
o datter hupdenf-baeghe een ongelaobelick 

getalig. Daer zin bele Daimkens / Bocken / 
Gepten/ Wilde Swijnen/ Patrüſen ende 
Dupben : ende een peder mach'er ſoo beel 
vanghen / alft hem goebt dunckt. Daer iffer 
fo beel/ bat men Die — met een 
fteen ofte ſtock ſlaen kan, Daer Waffen Por⸗ Sroote 
tugaelfe vijghen / Oꝛaugien ende Citroenen beuchtbaers 
ín fulchen overbloedt / bat dit Eplandeken bepdt deſes 
een aetdg Paradijs fchijnt te wefen / ende de Gplands: 
Boomen dragen bp na het gantfeFaer door/ ——— 
overmids den Begen die de ſelve ondertuſſen fes of fes 
eg of (even-mael’sbaeghs befigzoept/Welt: benmael 
e ftadigh ban eer fchaonen Donne-fchijn ‘sdarghe ves 

gevolght wozdt/ fa dat de goede Locht ende abent. 
deſe Gegen dit Cplandt uptermaten Luchte 
haer maken. Daer ig oockeen groote mes 
nighte ban vis / bie in Wepuich tijds oock 
bele gevangen kan wozden. De Zeelupden 
laten deſen bis broogen/ bie aldaer ban beter 
ſmaeck ie / alg in eenigh ander Landt, De 
Botfen/ die aen de Zee-kantleggen/ zijn boz 
ben op met Zout bedeckt / 'twelck goet ende 
ghenoech is / om de fpijfe te koken. Soo 
dat het fchijnt dat dit Eplandt daer ghelepdt 
ig om dé Spaenfen fchepen tot verberſſinge 
tedienen. Men is gewent de fiecken in dit 
Eplant te laten met Bijg/ olp/ biftupt/ef ee⸗ 
nige ſpeceryen. Vã vis eñ vleys mogẽ fp hun 
ſelfs gerievẽ: want als de ſchepẽ vertrecken / 
camé de bee ſtẽ / die hun te vorẽ verſcholẽ had⸗ 
dẽ / weder Loor dẽ dach / begevende at Va 

aeghte / 



% Eplandt 
en mach bá 
niemandt 
Betwoont 
Wojden. 

Indianen 
alhier 

als 
be Chyiftes 
nen. 

inhet Eylandt van S. Momas, ende Madera. 
laegbte/ ende connen lichtelck ghevanghen 
worden. De ſiecke bljven daectot het toes ⸗ a ouuonmer 

Wwoerden / Fygen / Gineber / ende voorne⸗ 
| meljck veel Supcker 
Sche eu geladen met men ; 

genefen/ ban we: at ghen de gematighepd À rj : di 
3 | Loches, vie gheftadigh indit Eplandrabe: te noodige duett. 

Ben Koning ban Spangien heeft bp Edict | 
verboden te. tuwmeren nachte te waonensu , 
dít Eplant/ tenepnde dat metter tijt de ges 
mepnbhept niet verloren en Werde/ aengefien 
Det te bebreeſen is / dat de inwoonderen haer 
particulier verſorghen ſouden / ende metter 
tüt hun geheelijcken taeepghenen/'t gene nu 
Boo, fo bele perſoonen gemepnende oorbaer 
ie. Daer Woonde over ettelijcke jaren een 
Beremijt/ die de Kapelle verſorghen ſoude; 
maer doen men vernam / dat hp de Ree· boc⸗ 
ken doode/ ende met de bellen zijn profijt 
dede / bzochten fp hem wederom na Portu- 
gacl. Daer waren naderhant opc twee Mo⸗ 
tinnen Gan Mozambique met eenen Man 
upt lava, ende twee Slaven / die hun in de 
fteencotzen verborgen hadden/ zijnde bp gez , 
bal den Schepen vntſnapt. Defe tat 20, toe 
metter tijt fterc geworden zijnde beroofden 

t Eplant wanneer de Schepen afgevaren 
aren/ ende deden ouder de vruchten groo⸗ 

ten hinder; ende terwijlen dat de Schepen 
onder t @plant waren) hielden fp hun in har 
rte holen verborgen / die (pin de Klippenens 
be ontoeganglicke plsetſen haddẽ DE Zee: 
tupbden hun vernomen hebbende, deden haet 

/ om haer — doch Was moeps 

bevel —— kg —5337 hel des Mani ſprot 
na Portugael Bobet ende tfedert en heef: 
ter niemantimeer ghewooont / als be fiecke/ 
die hare Tenten onder de Boomen toeruſtẽ. 
De veelheyt der Boomen is groot / derhal⸗ 
ben bat deſe hutten het bewerp eens Stadts 
bergelijcken, Men gaet daer aack een genes 
rale Pzoceffie boen, fina nde eenighe Lof 
fangen. FBen fiet in de baten der Boomen 
—— gheſneden / welckers letteren 
oock fontwijlen tot de grootte Lan eenen 
boet groepen, —J 

_ Wet Eplandt ban 
S. THOMAS, 

He Eplanbt ban ‚Thomas, is aldug ges 
noemt / ou dies Wille bat het op dié dach 

gebonden is. Tis gheleghen onder de Linie 
Equinocktiael / is geheel cont/ zijnen diame, 
ter is bau 40 mijlen. 
Doen dit Eplant ghevonden Wiert / was 

et bol groote boomen befet/ welckerg tac? 
nrechtoberepnde groepden. Wet is Ly 

bande Pete. De Locht is daer arm / do 
ghefont/ nochtans zijnder weynigh Chriſte⸗ 
nen/ die aldaer over de vijftigh jaren leben/ 
fo dattet Wonder is wanneer pemaut onder 
haer eenen Witten baert fiet. Doch de ins 
boozlinghen leven ghertepulijck tot de 100, 
Jaren. Den nacht ende dagh is daer gemeyn⸗ 
lek eben lang. Fn de maenden Lan Maert 
ende September Woet Het lant Ban een ghe⸗ 
ftadigen regen bevochtight / doch anderfing 
„Meert ban dein dauw . Het Lanten wil geen 

/ 

Moren/ Wijngaerden/ of Boomen/ Wiens 

ger is / hoe 
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vruchten harde ſteenen hebben / dragen. Wet 
draeght hers Koukonuneren/ Hague 

obatjaerlijckg 40, 
cker plegen van 

aer af te haren ; Ende daer Waag iu teuplin 
ge Wiju Kaes / Roozen / Pupden/ende ande: 

dingentot s levens onderhoudt, 
Doch van dien tit af hebben ſelere orn 
Kens de wortelen der Dupcher-rieden doo 
knaegbt / fo dat fp nu qualijck fes Schepen 
met tnlandtfche Suycker af⸗ veerdigen mo⸗ 
gen, Daer waft oock overvloedt ban Gerſt / 
Aijs / Gerfte; oock Latouwen / Napen Koo 
len / Beete Petrofilie,/ ende veel andere 
ECupn-krupden. Daer wast oock een Wortel 
Die fp Ignaman noemen/ eñ planten die als 
ten uptnemende krupdt / zijnde tot haer lez 
ven gants noodigh. De upterfte ſchorſſe dez 
fes wortels is fwart/ de binvenfte wit: ie 
langachtigh/ alg een Brabantfche Maey/ 
hebbende onder bele tacken: den fmaeck is 
alg een kaſtanie / doch is beter ende liebelijce 
her: Men eetfe gemeenlijck onder de affen gez 
braden / ende dickmaels raeuw. De Span⸗ 
gigerden / in dit Eplandt woonende / hebben 
bier eeenige Olijf bo omen / Perkel-boomen/ 
Amandel vᷣoomen / ende andere Boomen gez 
plant/ die wel ſchoon int aenſien waren / 
doch / ſonder vrucht. Alhier is een vreemide 
ſoorte van Kreeften: ſy wroeten inde Aerde 
als Mollen / weoeten ende dooz-knabbelen 
alles. Men bint daer dock menighte ban 
Patrüfen/ — Meerlen / ende Paz 
pegaepen. Daer is overvloedt ban goede 
Dis: Boven al ie alhier de menighte der 
Walviſſen wonderlijck om aen te fien / die 
aen defen Dever gevonden worden; Juhet 
midden vauet Eplandt is eenen Bos achti⸗ 

en Bergh / die ſteedts met ſulcke wolcken 
edeckt Wordt / Dat wateren upt de Boſſen 
loopen / die genoegh zijn om de Suprher-rie: 
den — ende hoe de Donne hoar 

e Locht om deſen Bergh wölrk- 
achtigeris. De Inwo onderen deſes Cy- 
lants zijn eenſdeels Wít/ende eenfdeelsfwart: 
Men vertelt dat de ſwarte aldaer dapper 
Van de Lupfen/ Wlapen/ Ende Plat-lupíen 
gequelt worden/ende de Witteniet. 
De Portugüſen hebben in dit Eplandt 

een Stadt gebouwt / die Pavoafan genoemt 
wordt / alwaer ontrent de zoo, Huyſgefinnen 
zijnn / behalben den Biſſthop ende andere 
Geeſtelijckheydt. Aen deſe Stadt is oock 
een ſeer bequame haven gelegen, | 

Pet Eplandt ban. 
MADER A4, 

Dz: Eplandt heeft in zijn midden 32- gra⸗ 
den van Noordelijcke beeedde/ ende drie 

ende een half graden lengde: zijne grootte 
is ban 14o,grader / ofte/: ſo ſommigẽ Willen 
160, Is alder-eerft ontdecht ende bewoont 
in den jare 1420, ende Was te Loozen Woeft 
ende bol Boſſchagien / die alle met bup? ber. 
brandt Wierden / opdatmen het Landt tot 
den ploegt gereedt maken foude, Is uoch⸗ 
tans berghachtigh/ gelijck Sicìlien, doch up- 
tet-maten Vzuchtbaer: Want als. men 
tLandt alder eerſt beſaeyde / eh — 

02 

Eẽ bꝛeemde 
ſoorte ban 
Kreeften / 
wioetende 
ín d Aerde 
als Mollen. 



204 Van den Staet des Konings van Spangien; 
voor een ox; dochen geeft hupdend-daeghs als mede geen wilde Dupven / Ouackelen / 
niet bele. Det draegbt veel soins aide noch ander gevogelte. Dier zijn Fontepnen 

Sis Cpe che Winen/ oock beel/ alg mede veel | die upter-maten klaer Water hebben / ende 
— choone vꝛuthten: men bindt daer oock Heel | acht Rivieren. De Locht iſſer warm ende 

je gp re Was/ maer bové almenighte | gematight; niets te koudt. De Cederboo⸗ 
ban Supther / die ſeer geacht ende verrẽ gez | men waſſen daer ſeer hoogh ende worden 
boert wordt. Daer wõrdeñ oock bele Wee, | tot Tafelen / Waffen ende andere — ge⸗ 
ſten gewepdt / ende tgeberghte heeft over: | bzupekt, Den Aerds· biſſchop van Indien, 
bloedt van Wilde Swijnen. Dit Eplandt | Woont in dit Eplandt / inde Stadt Funcia, , 
en heeft oock geen Wilde Pauwen gebreck | diehet Hoofd van de andere i c. 

De Eplanden 
Van —— 

Kort Inhoudt: —*— — 

1 Orlprong van het woordt Acores; ende waerom dele planden 
aldug genoemt worden. 2. Beſcherijpvinge des Landts / ende der 
Andere Eplanden Acores. haer boopnaemftegteden ende vlecken: 

3, Bplondere eygenſchap deg krupdtg/ Batates gendemit: oock Han ters 
plante/ welckerg wortel in plaetg van plupmen gebruyckt wozdt/ om mas 
traſſen ende kuſſens te bullen, Bande Weedt:van De hanarp-bogelen. Ban 
heete Fontennen / in welckerg water men ten Cp kokttrkan. Ban tén Fot: 
teyn / die het hout in Keen verandert / ban ongeloovelijcker ſchoonheydt / gez 
noemt Tcixo,aen ’twelcke men(doo? verbodt des Konings Lan Spangien niet 
aenroeren en mach. 4. Bpſondere fieckten Deg Handtg. s. Waer toe He. 
Inwoonderen deg Eplants hun begeven : ende De maniere om haer koorn 
Ee bewaren / twelck andering binneng jaers bederkt. s Sterchten des 
Eplandtg ban Tercera, gelegen op den Hoeck Der ſteen klippen / gegouver⸗ | 
neert ende bewaert Doo, Soldaten, Die geboren Spangiaerden zijn. 7. An- 
gra ig de Hooft· ſtadt van de Eplanden Acoresjaiwaer den Gouverneur zijn | 
reſidentie houdt, die bp Edict den beeemdelingen verbiedt / den omgang Hes | 
Eplands niet re doen / op Wijf-Araffe/ noch De aenkomſten han Dien te bez Î 
fpieden. weed al oe 

En rehent onder de Eplauden Det Dooft van alle bele Eplanden/feTer- II. 
Woe bele ) B ban Agores(bie oocde Dlaemfe | cera, gemepnlijok genoemt Inſula de Iefus 

Eplanden 90 DD PEplanden ghenoemt Wozden) | Chrift di Tercera; Begrijpt ontrent 15. of 
Dattee zón dE OA Kfeven/namelijck: Tercera, 5Mi- 16.mijlen. En heeft geen Haven on de Schez 
bie onder De Je (8) Pehacl, S-Maria, S. Georgius, | pente herbergen Évenwel ve Zee ſich waor 
Agores bee HRe la Graciofa,Pico ende Fayal. De | de Stadt Angre alg een Balve Dane. iu: 
rand twee andere / vamelijck Corvo ende Flores 
hef en worden onder de Agores niet begreper; 

alhoewel men Hupdens-daeghs de negen 
Eplanden- onder een gouvernement ſtelt. 
Fen heeft die Aotes genoemt ban weghen 
de Veelhept der Sparwers die daer waren/ 
ai Acor pee —* hed Oe be- 
tepckent: doch huyden en vintmen gene 

enge ban defe bogelen. Fen plaghtfe de Waem: 
pen de _ fche Eplanden tenoemen/ om datter alber: 
Blaernfche ineeſt inhet Eplandt Fayal eenighe Vlamin⸗ 
planden ghen woonden / alwaer fp noch eenige ger 
plegen ghes lachten hebben / welckers mannen noch 
noemt ® eenghſins ben Vlaminghen ban hapsenbe 
pn. fatfoen gelijck sijn: oock noemt men een (iz 

biere dicht bp de plaetfe daer fpnoch woo⸗ 
nen/ Ribera dos Flamengos, batig / der Dias 
mingen Aiviere. 

bupgende/ maeckt bp-naeen Haven: Wier 
ban komt oock de naem des Stadts / om 
Dat de Portugijſen defe form ban een halve 
Mane / Angte noenten.  %end'een zijde / al: 
Waerfe haer alg eenen elien-boogh upt- 
fteecât/ heeft fe twee WBergen/ genoemt Bre- 
fijl;die hun ter Zee-waert in fulcker voe⸗ — 
—— datſe van verre gelijcken ban 
het Eylandt geſcheyden te — zijn voor⸗ 
der ſo hoogh/ dat men Lan daer bp ſchoon 
weder gemackelijch 15, mijlen Verre fiet, 
Daer op zijn twee fteenen Balomnen/ Waer 
af den genen die daer De Wacht op heeft / de 
aenkomfte der Schepen verwittight. Bant 
aen de Weſterſe kalonnne kan hp de Sthepê 
fien komen ban Zupden ende Weſten / name⸗ 
lijck hart bepbe de Indien / Braſil / Guineen / 
ende Caboverde, ende ſoo daer meer als vijf 

Schepen 



1. 

Vjeemdiahs 
bepbt des 
Huchts ges 
naemt Bata- 
tes: ende 

Waer toe het 
eeft ghe⸗ mi 

bzuptt wojt. 

inde Eylanden van Acores. 
Schepen gentomen / laet hp het aldergroot: 
fte vaendel afWaepen/ ende laet de Trom⸗ 
xette. Vande Ooſt· kalomue befpiet hp de 
Schepen die ban Dort 
van daen comen. Defes Eplandts Looft: 
ftadt is Angre, die het hooft mede ban alle 
be andere planden is. Drie mülen ban 
daer light de Stadt Praya, die met ſtercke 
mueren omciugelt is / doch niet feet bolck: 
rück. In Tercera leggen noch eenighe vlec⸗ 
Ren/ alg S. Sebaftiaen, S. Barbel, Altares, 
Gualve ende Villanova, met noch andere- 
Bet Eplandt van S,Michiel heeft byna zo. 
Milen inde lengde / oock veel vlecken ende 
Ard Defes Eplandts voorngemſte 

tadt wozt ghenaemt Punta delga: In dit 
Eplandten zijn geen Hhavenen / ende de. Zee 
iffer beel gebaerlijcker / als ontrent Terce- 
ra: maer de Schepen hebben defe deughde 
Wederom / dat fp gheen ſterckte en hebben 
die heur belet; alffer eentah onweder op: 
tamt/ in bolle Zeete laopen/ om het ghe⸗ 
Baer te. fchouwen; ’t weitk te Tercera niet 
gheſchieden mach. Waerom de vreemde 
Schepen lieber te S.Michiel aenfeplen, Det 
Eplandt ban S.Maria heeft ro. of 12. mijlen 
oingange/ ende Wort bande Spanjaerden 
bewoont, La Graciofa begrijpt ontrent 5. of 
fes mülen: daer woonen eeninhe Postugr- 
ſen op. Bet Eplant ban s.Georgio te twaelf 
mijlen lang/ ende maer z.of 5. bzeet, 't Ep- 
lant Fayal begrijpt 16. of 17. mijlen/ eude in 
et boornaemfte na Tercera ende S. Michiel, 
et Eplandt Flores begrijpt 7.anilen. Ons 

trent een mijle hier Lau daen fietmen Het 
tlepre Eplandeken Corvo, hebhende z. of 
3. mijlen ín de rondde· Tercera light op de 
do hbe ban zo. graden/ ende ig Ooft enz 

‘ban Lifbona gelegen 250. mijlen. 

Geftalteniffe. 

Het gantfehe @plant ban Tercera dꝛaeght 
beel Kben — menighte ban Wijnen. 
Doch e moghen de Wijnen van wegen ha⸗ 
re flapbevt-uter verre vervoert zjn /t welc 
beroozfaecht dat de vijche/ Wijn ban Madc- 
ra ende Canarien gebruycken. Daer is veel 
bís ende vleys/ oock Beel andere noodelijck⸗ 
hepden. Men ghebrupcht daer Portugael⸗ 
fen olpe/ endeen heeft oock geen fout/ noch 
potten / nocheenigh aertwerck· —— 
berfchepden Perficken/ maet wepnigh korf” 
ſen / Pruymen / Poten/ ende Kaftanien. Ap⸗ 
pelen/ Peeren / Oraugien / Limoenen / en⸗ 
de dierghelijcke vruchten worden daer ghe⸗ 
noegh gebonden: draeght oock Koolen / Ba 
pen/ ende alderlep krupdt in zijnen tijdt. De 
boomaemfte vrucht deſes Eplandts groept 
onder D'aerde/ gheljück de Fapen: be Moor 
men ban defe Plant zijn ghelijck de Wn⸗ 
gaerden / maer hebben andere bladeren. 
Men noemt defe vrucht Barates, wegende ec 
nen pout / ende goede Hoop zijnde. Bet is het 
leckerſte etendes boler. Men acht de felve 
oock Geel, ín Portugael zjunde doch den o⸗ 
vervloet bermindert de Waerdpe. Men bint 
daer noch een andere vrucht / ghefaept als 
het koorn / 't welck ront waſt ghelijck een 
erwete; Get wort JIunſſe ghenaemt: Befe 
vrucht heeft een leckere ſmaeck: doch is den 
ſchel harder alg Die vaude erweten. Fu ane 
dere Landen wort het veel geacht; Doch op 
de plaets daert groeyt Woost het meeft ben 
Verchens voorgeworpen. Dock Wort gez 
meynlijck in dit Eplaudteen plante gevou⸗ 

gaelende die ftreken - 

nne 
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den/ groepende eens wrang hooghde / dragen: Senere plát 
de geenighe vrucht / noch engeeft geen an⸗ welchers 
der nut/ dan dat De inwoonderen zijne wor⸗ wortel tot 
tel/ Die teder ende geel is phepfen gelijck zij 
de/ ende daer mede hare shatraffen ende 
Kuſſens Gullen / ín plaetfe van Pluymen/ 
ofte wolle. Men bint hier weprigh grof gez 
vogelte: Maer Kanarie⸗ voghelen viiegijen 
Daer vele / weſhalven bele upden hun bez 
neerſtighen om de felve te vargen / eude daer 
nate vercoopen. Heeft veel Duachels/ oock 
menighte van Africaenſe Hoenderen. Des 
Somers Wort Baer veel vie ghevarghen: 
doch s winters en laet de Zeentettoe, datz 
met eenige vang. Want in Januuario/ Fe⸗ 
bruarto/ Martio ende Aprili, oock Wel in 

tembri enís de Zee nimmer ſonder onz 
weder. Det lant iſer berghachtigh/ daer 
zijn aen alie kanten bere fteeu-klippen/ die 
Gun als Diamant-puneten uptiteecken/ fo 
datſe cack De voetſolen deurkerven ſouden 
der gener die daer over gaet. Doch deſe Agt 
fen zjn vol wijngaerden bedeckt/ fo darmen 
met verwonderinge aenfiet/ dat die plante 
daer wortel genomen heeft: Den Wüjngaert 
en Waft niet op het vlacke lant; maer’ t ſel⸗ 
be heeft overbloet ban koopen ende Weedt/ 
boowemelijck ontrent de Stadt han: 
Maer dit is een Wonderlijcke (doch ghe⸗ 
woenlijcke) epchenfchap deſes Eplandts/ 
dat het Koorn noch de andere vruchteu niet 
langer alg een jaer en dueren. Dit Eplandt 
is de aertbebinghenfeer onderworpenz enz 
de heeft oock eenige uptblaftgen ban bper: 
Oock vintmen ín dit Eplandt/als mede int 
Cplaudt Lan S, Michiel eenighe plaetfen/ 
daer gheſtadigh ſmokende dan:gen voort⸗ 
comen / ſoo dat het landt aldaer gants-ver- 
brant is. Men vinter oock heete Fontep- 
nen / in welckers water men een Ep koken 
can. Drie mijlen Han de Stadt Angra id 
een Fonteyn / die alle het Hout/ t welcke 
mendaer in werpt/ in (leen bevanderts Ter- 
cera draecht fa bele Ceder-hout/ datment 
gebzupekt om Schepente malien/ oock om 
te branden. Daer ie noch een ander foorte 
keu hout/’t welck fp Sanguin noemen / heb: 
beude bloetachtige verwe / eñ is (eer fchhaor. 
Daeris oock Wit ende geel hout / welcke 
verwen feer levendigh zhu. Det Eplant Pi- 
co draeght een ſeker hout/ Teixo genoemt/ 
t Welck fo hoogh geacht Wort / dat het daa: 
s Konings ban Spangien verbodt niet toe⸗ 
gelatenis/'t felbe aente roeren/ uvtgefan- 
dert des Konings Officteren / dien is dit 
veroorloft. Is ſeer hart / eude Wan binnen 
root / ende vloeyt met een ongheloovelijcke 
ſchoonheyt / die ſich oock metter tijdt ver⸗ 
meerdert. 
De Locht is Hier over al ſeer goet / der⸗ 

plunmẽ ge⸗ 
bꝛupct wozt. 

Schoon⸗ 
heydt des 
houts twele 
men Teixo 

noemt. 

Iv, 
halven zijnder Wepntgh particuliere ſieck⸗ Van eenige 
ten hier te lande/ ander de welche die reg⸗ 
neert/ bie De Poetugnfen Ar noemen / de 
Welcke. den Menſch niet alleen verſwag 
maer asch eenige teden ſluyt. Daer is 9 
een ſieckte / van den Portugyſen le Sang ghe⸗ 

noeint / de welcke rontſom de ooghenee i⸗ 
ge bloetſweeren voortromen Doet, ofte oac 
Wel op andere plaetfen. Dit zijn de twee 
Voormaemfte ſieckten / die voortronende zijn 
upt de onwederen / ende vochtigheden der 
laetfen/ oock vande groate winden / die 

byſondere 
ſieckten hier 
te lande 

I regnerende. 

Atercke. 

vier ſoo ſterck zijn / datfe de ſteenen van de Winden 
hupfen Wernen/ ja verteeven oock het tper: 
Want men heeft qhefien / dat aen des Ko⸗ 
nings filber-hups/ pfere bouten waren * 

e 
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De Bichte Ban eenen arm / Die in fes Haren fo 
dun geworden waren alg een flroo/ ſelfs wa⸗ 
ren oock de mueren opgheknaeght / ende in 
bien felven tijt tot niet gebracht, Waerom fp 
ghewoon zijn op den voorgebel Des hupste 
fiellen ſekere ſteenen / Die fplangs den ocver 
van onder d'aerde trecken: ende defe mogen 
De Winden bet tegenftaen, Wet Eplandt La 
Graciofa draeght verſcheyden vruchten/ 
Waer af het af Tercera bele verſorght.'t Ep⸗ 
landt S. Georgius heeft een groot getal ban 
Boſſen ende Bergen/ende eenigh Weed:daer 
groept oock veel Ceder-hout. Het Eplandt 
Fayal draeght alle nootdzuft in overbloet; het 
heeft oock fo heel Wig ende Vee / dat Get daer 
af aen Tercera voorfiet. Wet Eplandt Pico 
draeght alderhande vruchten: Heeft oock 
menighte ban Cederen ende Teixo / twelck 
fa Geacht wort: voedt vele kudden / genoegh 
Wijn/ ſchoon Ooft/ welckers Oꝛangien⸗ ap⸗ 
pelenfeer heerlijck vanſmaeck zijn. Het Ey⸗ 
landt Flores heeft menighte ban Vee / oock 
7— beguame Wepen tot queeckinghe deg 
e 

Hare Zeden. 

De inwoonderen Han Tercera zijn of Poꝛ⸗ 
tugpfen/ Die na de mantere haers landts lez 
ven / of inboorlingen/ Die de feden Der Span⸗ 
Jaerden ofte Portugyſen / Die haer beheerf 
fchen/ volgen. Premant en begeeft fich tot 
de Jacht / om bies Wille datter mets dan een 

| 
Van den Staet des Konings van Spangien, 

re landen aldaer opgefocht worden. Sp Win⸗ 
nen oock Groot geltop hare Offen/ die ale 
daer Beel grooter zyn / alg ín eenighe plaetfe 
ban Chriſtenrjck. Trecken oock beel gelts 
ban hare kramerpen Ban hout/ 't Welck de 
SDpanjaerden upt Wett-Indien fomende op 
— om in Spangien wederom te ver⸗ 
open. 

ercera is een wel gheleghene plaetſe / om 
alle de rcke Vloten upt Indien tomende / 
te ontfanghen / ende die hun aldaer ban alleg 
dat hun moodigh is / Lerften: laten oock daer 
eenighe dingen Die ſy brengen/ maken alfo de 
Inwoonderen deſes Eplants rijck / foo wel 
als de andere/ die oock toeloopen om alles 
wat fp goets hebben/ aen haer te berkoopen. 
Maer de Engelfche en doen fchier niet ane 
ders dan deſes Eplandts-kuften te heroo⸗ 
ven / oock alle de Schepen / die daer benen 
feplen:fo dat vele deſe Eylanden ſchuwen / uyt 
vreeſe van in De handen der Zee-rooberen 
te ballen/ tot grooten nadeel der inwoondes 
ren defer Eplanden, Fn het Eplandt Fayal 
tomen Jaerlcks de Engelfche Kooplüp⸗ 
den/ om Weedt te halen. De Fnwoondes 
ten hân Flores ende Corvo zyn Arm / om dat 
de Enghelfche Zee-rooverg hun feet guel- 
len/ ende ſich gheſtadigh tuſſchen defe twee 
Eplanhekeng onderhouden/ ende die elc 
ken oogbenblick ontroobende alles wat fp 
hebben, 

Sterckten. 
v„ Inwoon⸗· wepnigh Konijnenen is. D'eerfte mwoone 
éren ban beren de Eplantg Fayal waren Plamingen/ 
esn — welckers manieren ende humeuren fp boven 
bare oude Alle andere noch beminnen ende onderhou⸗ 
Wlaemfe fes Den. De inwoonderen ban Tercera zijn ars 
Den. bepdighende gheneyght om Bet landt te bes 

Bet Eplandt Tercera fg flerck ban ich 
ſelven / tan weghen de fteen-klippen/ die het 
omringhen / gheſyck alg mueren: ende op het 
epnde Der Hotfen is een goede Sterckte. De 
Stadt Angraig met bafte mueren_omcine 

Verd 

bouwen: fodat {fp oock den Wijngaert op de 
Notſen doen Waffen / Die tot ghenen nut bez 
quaemen geleken. Zp hebben voor een ghe⸗ 
bruyck om haer Koorn Et welck anders bin⸗ 
nen's Jaers berderft) in kuylen onder d'aer? 
De te verberghen / dentijdt Lan bier of Lijf 
maenden/ ghelijck oock alle De inuoonderen 
der Stadt Praya daer toe een ſeeckere plactfe 
ofte kupl beware. eten peder legbt zijn Koorn 
naden vogſt meenen kupl / bedeckt het/ ende 
laet het daer in legghen tot Kerſ-miſſe toe: 
ende dan halen fp fo veel als hun belieft ghe⸗ 
heel ende onbedorven Daer upt/ latende de 
refte daer inleggen. Als het nu hier inden 
ghefepden tijdt bewaert is / foo connen fp het 
ſelfde het gantſche Baer in kiften bewaren/ 
fonder dat het ceng behoeft verfchoten te 
Worden. Bare Offen geben fp bpfondere na⸗ 
men/ die op het voepen zing Meeſters zij⸗ 
nen name kent. Daer zijn ober al bele Kon” 
enaers / Die ſith begheven / om dupfent-ders 

hande fracpighepden Lan het aldaer-waf- 
fende hout te maken, Doch en heeft noch bp 
het Puyrem-bergbfche pferwerck weynigh 
te berdheltiehen. An Tercera bebouwen fp 
boajnemelijck het Landt / om Weed te doen 
groepen. Die ban S- Maria begheven hun 
meeft ons alberlep aerdtwerck te maken. 

Rijckdommen. 

gelt. Ken den boet deg Berghs Brelijl is 
een fterchte/ t weltk acn het midden Lan 
een ander ghehecht ig/ ten epnde datter niet 
een Schip ín de golfe en feple / fonder Hers 
lof ban defe Kafteelen. Ben Koning Lan 
Spangien onderhout ghemepnlijck int Epe 
landt Lercera 14. Compagnien Soldaten. 
Daer en Waren eertijdtg niet dan Portugp⸗ 
fen tot bewaringe defeg Eplandts: maer tfes 
dert de lactfte troublen ban Portugaecl heefte 
mer oock Spaenfche Soldaten met eenen 
Spaenfchen Gouverneur ín gheleght. Dit 
Garntfoen onderhout fich gheftadigh ín hare 
Fortreffen ende Kaſteelen / ende en moghen 
den Portuoyſen geen onwilaen Doen: Want 
het is allen Soldaten verboden niet te mos 
gen upt hare plaetfen (Daer fp legghen) gaen/ 
om door het belt te wandelen. Tweltk oóck 
maeckt datmen door Het gantfche Eplant in 
goeder berfeeckeringhe reyſen mach. Maer 
ligbhteen Compagnie ín garniſoen te Punta 
delga. An S. Maria en is gheen garnifoen/ o⸗ 
vermidts Dat Get vontfom ban Aotſen ende 
Blippen ombanghen zijnde/ gheuoeghſaem 
bande inwoonderen (else bew aert can wor⸗ 
Den. La Graciofa is ootk fonder Soldaten) 
om dat het de koſten der felber niet ophren⸗ 
Genen can. An de Stadt Dorta int Eplandt 
kayal is een Fortres / doch niet fect fierch: 
Doch / om dieſwille dat de Índsoonderen ſich 
eenmael beclaeghden ban weghen de Groote 
Koften des Garniſoens / ende dat ſy beloofden Het Eplant 
’t lant ſelbe te bewaren / liet den Roning ban S. Maria 
Spangien de Soldaten daer upt treché. Maer wordt ban 
Comerlandt een Engelg-mang/ heeft Het nà wa — Cot 
weynigh tegenweers ende eeniah afebecht/ SEMAN 
Det Eplandt ingenonten/ Det Laftee —7 — 

ü 

waer in de⸗ De Engelſtche / Dchottenende Francop⸗ 
fes eplants fen beſteden veel gelts aen Weedt ín het 
rjckbonime Eplandt Tercera, welck fp ghewilligh Loor 
beſtaen. andere Koopmanfchap vcuplen. Sp maken 

gock eenigh gelt ban hare gevangene Kana? 
rp-gogelen/ die daer Beel zijn/ ende vau andez 
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in ommige zijne Ooſterſe ende Veſterſe Eylanden. 207 
Ken/ Daer gheſchut índe Zee geworpen / ende 
eenfge Caravellen mede ghelept. So dat den 
Koning genootfacckt was daer een deel Dole 
baten Wederom Genen te fepriden/ ende Gar⸗ 
niſoen te legghen / na dat hy de voornaemſte 
oorſakeren des quaets hadde laten ſtraffen. 

Gouvernement. 

De Hooftſtadt alter deſer Eplanden (fo gez 
fept) ig Angra, alwaer den Gouverneur zij 
ne Woonplaetfe houdt/ die over alle d'andere 
gebiedt, Allen breemdelinghen is berboden 
het Eylandt rontfom te gaen / ende de aenz 
comſten te bemercken: De Edickten der 
Poetugpfen berbiedent wel expreſſelijck; ja 
men heeft oock eertijts den breemden Loop: 

lupden éen ſtraet getoont/ in de welcke fp Gaz 
re goederen vercoopen moften/(Welcke ſtraet 
binnen Angra Was) fonder hun eenighſins 
toete laten daer uptte gaen / Boor enal eer 
fp gantfchetijck wilden bertreeken, Doch te⸗ 
genwoordigh ig de vryhept wat grooter / foo 
datmen doo? de gantſche Stadt vryelücken 
mach Wandelen / oock wel opt Bant: doeh 
op de kuften te comen blijft noch Lerboden. 

Gods-dienft. 

Deſes Eplandts inwoonderen zjn Catho⸗ 
lück / ende met Gene Hetterpen befmet. Fu 
de Stadt Angrais een Kathedrale Herrke/ 
in J bak den Biſſchop zin woonplaetfe 
oudt, 

GENERALE AENMERCKINGE, 

Over de voorfz. Eylanden ende plaetfen, die de Spanjaerden 
befitten in ArRIKEN, AstEN, ende beyde de INDtEN. Vande 
nuttigheyden, rijckdommen, waerdy , ende fterckten defer 
Eylanden. Van de Eylanden Philippines; Vande Princen, die 
vrienden ende chijnf baer onder den Koning van Spangien zijn, 
ende defer Landen ghebueren: Als mede van zijne machtighe 
vyanden , die daer op pretenderen eenighe eyghen{chap te 
hebben. 

Erſtelück de planden Agores zn ban 
fo grooter ghewichte/ aen de kroone van 
Spangien, vermidts hare geleahenthept/ 

dat fonder haer de Baert op Ethiopien, In- 
dien, Brafil, ende de nieuwe Werelt niet vol⸗ 
hardet en (oude tonnen worden; vermits dat 
de Ploten/ van de boornocemde contrepen te 
Sevilien pftete Lifbona Aencomende/ daer 
meeſt alle Aenfeplen moeten; namelijck die 
ban Weſten om haren wegh te vervorderen / 
ende die ban Ooften om hare Winden te here 
Hatten/ die haer teahen3hn. Wier na/ behal: 
ben Seuta ende Tanger dte den Koning aen de 
engde van Gribaltar heeft / ende Mazagan 
buptenbde engde/ heeft hp noch op de Küſte 
ban Africa, ban Cabo d'Aquera tot Gardefou 
twee foozten van landen / aengheften de ſom⸗ 
mighe hem epghen/ ende de ſomnughe onder 
de macht zijner Bontghendoten behooren. 
Onder hem heeft hy de planden Lan Ma- 
dera, S. Porto, Cabo-verde , Canarien , £- 
guin, S-Thomas, ende andere Daer ontrent. 
Deſe Erlanden voeden Haer felben / ende 
ſenden noch eenighe Waren ín Europa, Hoor 
nemelijct Suycker ende Ooft/ waer af Ma- 
dera boornemelſck overvloet Heeft/ alg oock 
van Mijnen: gelijck 't Eplant ban S. Thomas 
oock anderen zine Dupcker overvloedigh 
mededeplt, Defe Wanden Worden ban niee 
manden Gljeguelt / alg bande Zee-toohers/ 
die doch meeft boorbp de Cabo-verde niet en 
tomen. De Portugyſen hebben in de Eplanz 
ben ban Arquin ende -S.George, twee Jacke 
teurs aende Mijnen / oock plaetfen in ma: 

& 

níese ban Dterckten/ van Waer ſy handelen 
met de gijebuerige bolekeren ban Guinea, en⸗ 
de Lybia, Gout halende vã Mandinque, ende 
de naefte plaetſen. @nder de Princen Bonte 
genooten/ig den Koning Lan Congo, dre het 
ñoſteljtkſte ende (choonfte Lant Han Ethio- 
pien befit, We Portugyſen hebben daer twee 
volek-planten ; D'eene in de Dtadt S.Salva- 
dor, ende d'ander in het Eplant ban Loande: 
Mt dit KoninarDek Haten fp berfchepden 
rjcdommen / doch de voornaemſte is die ban 
sooo, llaven / Die fp jaerlijcy Daer Lan daen 
halen/ ende Lerfepnden door de Eplanden 
ende de nieuwe Werelt. Wier ban is cen Wet/ 

dat ban peder fave/ die uptgeoert wort) fez 
Eergelt aen den Koning bean Spangien bez 
taclt moet Worden. Dan dit Konmgrijek fous 
Be men lichteljck in Paep-Ians Lant connen 
tomen/ vermits men meent/ dat het niet feet 
verre Lan daer geleahen en is / ende is fo Lol 
Oliphanten ende aïderlep nootdeuft/ dat het 
ghenoegh foude zn tot defen aeuſſagh. Con- 
go qrenft aen Angola, met welckers Koning 
Paulo Diaz lang geſtreden heeft om feeckere 
Silber-minen. Ô 
_Fndiende Portugpfen foo groot geacht 
hadden die dinghen die na bp hun waren/ als 

de acne Die berre-geleahen Waren ; ende has 
re fteechten gekeert (met de welcke fp (ales 
parfeert hebbende de Cabo de bonne efpe- 
rance) ft Indien quamen / oork te Malaceá 
ende inde Molucques) na Ben inval ban Afri- 
ken ghekeert hadden / ſy ſouden met minder 
koſt ende moepte grooter hatin” —* 

onden 



203 Van den Staet des Konings van Spangien, 
bonden Gebben: vermits datter ter Werelt 
gheen vijcker Landen en zijn in Gout ende 
Silver / alg de Kkoninarijcken bag Mandin- 
que, Echiopien, congo, Angola, Butua, To- 
ros, Maticuo, Boro, —— Monomota- 
pa, Caphati, ende ban Monoemugi: doch De 
menfchelijche al-heb-luft art geſtadigh cẽs 
anders goet hoogber/ alg zĳn cpgen; ende 
’tber-gelegen meer als tgene deun by is. De 
Poetugpfen befstten tuſſchen cabo de bonne 
efperanceende Gardafoude Foꝛtreſſen Van 
Cefale, ende Mozambique. Met het eere 
Bouden fp hun Meeſters des handels in de 
omligghende Kanden/ diein Goutende V⸗ 
voir uptmunten:ende met het andere bevzijs 
den ende verſoeten fp de vaert zis Indien, 
bermitg dat de Armaden aldaer als nu ver⸗ 
Wwinteren/ als nu ververſſen · Sy hebben aen 
deſe zijde den Boring Lan Melinde tot has 
ten grooten Koning / ende die ban Quiloa 
Ende d' omliggende Eplanden zijn Haer cnf= 
baer. Sodat den Portugpfen alleen volck 
ontbreeckt: aenghefien/ behalven de andere 
Eplanden/ die byna verwoeſt blijven leg 
gen/ het Eplardt ban S.Laurens van hun lez 
digh gelaten wozt/ 't welc cen Vande groote 
fte des werelts gehouden wort / ofte moge 
ck het aldergrootfie (aengbefien het felfde 

Grootte des 1200. mijlenlang/ ende 480. mijlen bzeet is) 
ende alenis het riet feer bebouWwt/nochtang 
is het begugem om alles (ban weghen zijne 

b js gaebdiahept) boort te bzengben: Dock beeft 
eed de natuere hem ghegheven hupfe Bebieren/ 
Woont latt. goede Habenen / ende feer ghemackelijcke 

—— De Landen onder de kroone van 
ortugael ſtaeude / behoeven nergens voor 

te vreeſen / alg voor de Armaden der Turc⸗ 
ken: doch de gheſtadighe vaert der Vloten 
ober ende weer / verſeeckert hun ghenoegh. 
In den jare 1589, namen fp bp Mombazze 
bier Galepen ende een Galiden ban den 
Turck / die de ſtoutigheyt ghebruyckt hade 
den / omt fo Berre hun te begeven. 
Wat de, Landen ban Alien Lelangt/ die 

zĳn berdeplt ín Perffen , Cambaya erde In- 
dien. De Portugpfen hebben in Perfen het 
Koningrijck Lan Ormus, in Cambaya heb⸗ 
ben fp Me de Diu, Daiman ende Bazain, In 
Indien befitten fp Chaul eude Goa, met de 
nabuerige plaetfen; de Forten van Cochin, 
Colan, t @plandt van Manar, ende de Ha⸗ 
ben Ban Colomboint Eplandt Zeilan: bock 
t voornaemſte is Goa, alwaer den Dicerop 
Woont/ ende de flerckten van Indien beruz 
fien. Ormuz ende Diu zinin grooter ach⸗ 
ting/ bermits ’t ghebiedt ober de Zee ende 
des Handelg in de Perfifche golffe/ ende 
oockde golffe van Cambaya, Cochin ende 
Colan Worben geacht overmits de menigh⸗ 
te bes Peperg/ diemen daer laedt. Manar 
omde Peerl-bifferp/ die in deſe Zee gedaen 
Wozt.Colombo om de menighte erde fraens 
hept deg Kaneels / die vpt dit Eplant comt. 
Daman erde Bazain om de goethept der aties 
buer-landen; weſhalven dat loannes III, 
Koning ban Portugael Dit Hardt tat cen 
Garnifoen aen oude Soldaten gaf. Goa is 
ban grooter Waerde/om zijne gelegenthepts 
Wille/ gevoecht met de Bruchtbaerkept deg 
Kants. Den Koning heeft hier voch eenige 
—5* tot vrienden / ende eenige cijnſbaer. 

en opperſten ende richten is die ban Co- 
chin: Defen wag eerft een Vaſſeel deg Lo: 
níngs ban Calicut, ende enhadde niet Heel 
machts: Maer nu heeft hp doo? Het ber: 
bont metten Portugpſen / foo groote rijck⸗ 

Bommen vercregen / Dat de Koningen zine 
gebueren hem grootelyer beginnen te haten. 
Den Koning Van Colan 18 noch een Der 
Vrienden des Konings Van Spangien; de 
weltke in bepde de voorfz. Harden eenighe 
fterckten ban grooter ghewichte in Heeft- 
Daer is noch het Koumgrijek van Malacca 
t welck fich 270, nrijlen upiftreckt/ Doch is 
niet (eer bolckrijch. Doel) de Stadt Malac- 
ca vereenight alleden koophandel in haer, 
jameeft alie verepfen diein deſe groote Zee 
ghedaen Wozden/ ban de rocte Zee af tot 
Cabo de Liampo toe; ende alhier conten alz 
ie de rjckdenumen des vaſten Lants ende 
ban beel Eplanden/ die te ſamen in grootte 
weynigh van Europaen verſchelen. Malac- 
ca heeft twee machtige Lparden/ramelijch/ 
de koningen Van Yor ende Achen,waer Lan 
deerfte machtigh te laut de tweede matie 
tigh te Water is: Zp heeft meer als een⸗ 
mael ban bepde belegert gheweeſt/ ute is 
meermaels ín groot gevaer gebracht: doch 
door hulpe upt Indien ghefotten/ 15 het als 
tĳts behouten gheworden / met groot ber, 
lieg der vpandeñ. Te leste vepfe heeft Paulus 
di Limaden Koning van Yor ontdaen/ ende 
een Fort (twelck hp outrent Malacca hade 
de) hem ontweldioht/ alwaer men onder 
andere Dinghen ghevorden heeft 9co.metale 
ſtucken ghefchuts. Evenwel is bit laut in 
groot dangier / van weghen de macht deg 
Konings ban Achen, Die geſtadigh arbepdt 
om haer in den grout te helpen, 
®e Philippinen behoogen onder Nova 

Hifpania, niet datſe onder des ſelfs palen 
begrepen zijn / ofte des mieuwen Werelts, 
maer om datfe ontbdeckt zijn ín den Hare 
1564. door Michael Lopez de —— 
den om Die te ontdecken door Dom Louys 
de Velafco, Witerop tan Nova Hifpania, 
Men acht/ dat in deſe Zee/ die ſich verbrept 
tuffchen Nova Hifpania ende Sumatra ons 
trent de 1500, Eplandẽ gelegen zijn / fo groo⸗ 
te als cleyne. Ente alhoewel de Span⸗ 
jaerden die alle order den naem Van Philip- 
pinen Begrüjpen/ foen tomt nochtans delen 
nach geen Andere toe/ als de Poorderſijck⸗ 
fie. Bau deſe hebbenfp op hupten gheton⸗ 
quefteert meer alg beertigh met noch ruym 
een milftoen in woondereũ. T ele Eplaundeit 
hebben alle grooten overbloedt ven Goudt 
ende nootdruft/ oock heel Kaneel: waer van 
men een groote menighte in Nova Hifpania, 
oock in Spangien verboert. Den Koning 
Yan Spangien beeft daer Oſſen ende Liocpê, 
oock aerden doen brenghen / om te doen 
vermeerderen. Bet ohetal der Spanjer: 
den inte Eplanden Lan hem gheconques 
fieert/ ende die De ſelbe bewaren beloopt 
16co, Waer af de Soldaten uiet flercker en 
30n/ alg coo. Defe Warden zijn ban meerz 
der Waerden/ als men Wel meent: Lermitg 
dat/ behalbenden overbloedt ban lijftocht 
eude geut/ datter gevouden wort / de gheſe⸗ 
genthept deſſelfs ſeer bequaem is / om de gez 
buerighe bolckerente verwinren / ende den 
handel alſo te bꝛenghen tuſſchen deſe opper⸗ 
Zee erde Nova Hifpania, om den Koophan⸗ 
bel tuſſchen China ende Mexico te berfoeten/ 
t welcke alle faken ban grooter gheWwichte 
zĳn. JPaer’t gene Waer meeft aen ghelegen 
is / is datmen aen die kant de FPahometanen 
beeft beginnen tetoonen/ die ſich ban lans 
ger hant begonnen inte wickelen inde Ep- 
larden/ ende de kuſten Lan Afien: ende ig be 
onderwindinghe ten Spanjaerden veel ge 

mackelijcher: 



in fom mige zijne Ooſterſe ende Welkerfe Eylanden. zog: 
mackelijcker doog Nova Hifpania endePeru, 
als den-Arabiers Door hare contrepen: ver⸗ 

fa zijnder zoch Schepen ghevonden/ die in 
twee maenden Van Veru tot De Philippijnen 
gecomen zijn (daer is minder Wijdde tufz 
{chen Acapulcho, ende Salifco) Daer een 
Schip ups Arabien ineen half Saer niet coz 
men en conde; niet alleen om Dat de eerfie 
naerder by is / alg de laetfte/ maer om dat 
alle de Winden den Dpangjaerden beter die⸗ 
nen/ als den Morzen; nadien D'eene langs 
een rechte ligie feplt/ ende d'auder langs een 
kromme. Dat meeris/ de cerfte doen. de 
repfe vervolghens / de tweede niet: aenghe⸗ 
fien fp aen Cabo de Comorin binden dat deit 
Somer ineen Winter verandert; ende't fel: 
be ghebeurt hun oock ontrent Malacca, alz 
Waer men Wachten moet. Behalven dit / 
repfende Spamaerden qheftadiah Loor de 
Wint/ ende op een ftille Zee; maer de Araz 
bierg treden in een Zee; alwaer/ omt Het 
groot getal der Eplanden/ fp dupfent tegen⸗ 
fpoeden Linden; oock Lerfchepden Winden 
Die hun ophouden/ als mede beel Zee-roor 
Beren, Hier moet bp ghedaen zijn/ dat / de 
Spanjaerden uu aldaer vereenight zijnde, 
altijt een groot ſtuck fouden connen verrich⸗ 
ten: ’t welck oorſake is / dat die ban China 
nauwe achtinghe op hun nemen / ende defe 
gebuerfchap/ als mededer Chriſtenen Ar⸗ 
maden grootelijcr Dzeefen. ; 

De flerckten Der Spanjaerden in defe 
Landen /beftaen twee faechen: d'eene ig 
de ſtercke gelegenthept der plaetfen/ de an⸗ 
dere het ghetalende goethept der wapenen. 
Want wat de gelegenthept belangt/ de Por⸗ 
tugpfen bekennende/ dat fp om haer clepn 
ghetal ban volcx Wille niet en conden hare 
voornemens tot een goet epnde beenghen/ 
nochte het ghewelt der Perſſen / Guſara⸗ 
ten/ ber Princen ban Decan ende Narfingue, 
teghenftaen/ waren vlijtig om fodanighe 
plaetfen in te crjghen / die haer bequaemft 
dachten te zijn om fich meefters te maken 
ban de Zee ende den Koophandel / Want 
aldaer conden wepnigh boler een groote 
Armade tegenftaen: daer bp gevoeght zijns 
Be het tweede/ namelijck / berfien ban goet 

Behalven de Princen / die Dzienden ende 
| cijnſbaer zijn/ heeft den Koning Lan Span- 

mits / behalven dat de eerfte De ſterckſte zijn, / gien noel ontrent zijne Landẽ eenige mach⸗ 
tige bpanden. Den Sophivan PerfTen prez 
tendeert op Ormuz, 't weiek eertijdts een 
banzijre. Daffalen was. Den Kouing Lan 
Cambaia op Diu, hebberde hem eertijts toez 
behoort / ede noch op meer andere Landen / 
Die Wp voor defen gefept hebben hem toe te 
behooren. Wein Nizzamaluc ende deu Ldal- 
can (aldus noemen de Portugpſen defe twee 
machtige Princen des Bontugrijer Lan De- 
can) ende den Koning Lan Calicut ende Nar- 
finga. Doch en hebben de Koninghen ban 
Perffen, noch van Narfinganopt petwes tez 
gen de Portugiſen begomen / overmits dat 
fp altidt met beél grooter vyanden te doen 
hbebbenghehadt. De andere hebbeu groote 
macht mt werck ghelepdt/ om Div, Chaul, 
Goa ende andere plaetfen Wederom in te nez 
men; maer en hebben nopt eenighen aens 
lagh ten epnde connen bzenghen/ vermits 
dat de ghelegentbhepden der plaetfen ſeer bez 
uaem zin / om hulpe ter Zeete kriüghen; 
9 Dat meeft-tijdts alle haer voornemens 
(bGaewel Lan groote Princen gheaſſiſteert 
zinde / tot niet gebracht zijn. De Spamaer⸗ 
denen hebben geenen grooteren vpandt / als 
den Turck / die dicknigels ghepzoeft heeft 
om door deroode Zee Han weghen de be- 
—— die hem de Dtadt Adan gaf/ 
haer upt Indien te verjaghen / hier toe als nu 
Dooz den koning Lan Cambaya, als nu door 
züneyghen eergierighept/ menighmael gez 
noodight zijnde. De qrootfte Armade / Die 
hp opt opgebracht heeft/ is geweeft ban 64, 
Schepeñ / die hp te Diu ghelicht heeft: doch 
is de (ele ſchandelicken in de vlücht gedre⸗ 
ven: gelijck oock een andere Lan 27. Sche: 
pen/ Die hptot de inneminghe Lan Ormuz 
afgheveerdight hadde. In Zeilan en heb⸗ 
Ben fp niet anders als Het Foat Columbo 
ghenoemt/ om dat den Komng / die aldaer 
ouder huncijnfbaer was / Van dit zjn Ko⸗ 
ningrück heeft berooft gheweeft door eenen 
Mooꝛ ghenoemt Singa Padar, ende houdt 
hem rechtevoort in het befidt/ door de hul⸗ 
pe/diede Poztugpfen hem gheven, 

gefchut ende krijghf· voltk. 
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210 * Verhael van den Staet 

Wanden Stact des Hertoghs 
Van 

LOREYNEN. 
rn IE AT UN 
O3 id 

ELRO Tn BUDEL A antinsorindt vaders 

3 Oreynen, tertijdts Ooftenrijck genoemt; Begin deg woordts Lorey- 

nen, zijn imtien ende principale Kivieren / die Get Landt bevochti⸗ 

gen. 2. Doornaemſte Steden Lan Lothringhen. 3. Zijn Graef⸗ 

ſchappen. 4. Heerlijckheyden. s- Pruchtbaerhept ende overvloedt in Wijn) 

25adt-toven, Zoudt munen / verſcheyden Metalen / Alupz · ſtrenen / vis / ende 

karpers van 3. boeten lang. Caſſidony · ſteenen Van wonderlijcke grootte) 

Spiegelg/ende veel gla-Werck- 6. Naturel DEL Lorepnen: hangende na de 

Francoiſen ende Duptfen. 7, Waer in Der inwoonderen rijckdom beltaet . 

3, Waer in De mkomften deg Hertoghs ban Loreynen Beltaen / ende hoe 

geel Die jaerlijcks bedzagen. 9. Sterckte Ban Loreynen. to. Catalogus Det 

Hertogen van Loreynen. 11. Genealogn Des hupg han Loreynen. 

* —— Vdovicus Bonus hadde bier | zn geweeſt: Ludovicus hadde Duytflandt: 

\ fanen/de welcke den oorlogf | Carolus, kreegh Vranckrijck van de Maes 

berweckt hebbende tegen | aftotde Oreaenfe Zee: ende Pipinus nam A⸗ 

ef haren Wader/ Verdeplden quicaniers,Lotharius hadde be alven Ludo- 

5 SY onder hun alle be Worftens | vicum bie hem in't Bújck fuccedeerbe/een ans 

DJ LE dommen / fo bat Lotharius | deren Lotharium, die Koning ban Loreynen 

—— zijnen oubdtften fore voo 3ún | bleef. Dit Landtuu dat be oogh-duptfen 

beel hadde het Bijck/ Iralien, ‘tNarbonnoife | Lothreych noemen/ of Lotharij regnum in 

Gaulen, met alle be Landen die'tfedertondec | Katijn/ is getranfformeert in het Woordt 

neneenigen {aem Han Loreynen begregen ban Lotharingia, ende die Lan ha ded 



des Hertoghs van Loréynen. 
noemen het Lorraine, om kortheydts wille. 
Menmeent dat de palen van Loreynengerz 
tüdts veel wpder gejtaen hebben/ ende dat 
het Ooftenrijck genoemt Was / berdeplt in 
—— ende laegh / ende begrepen tuſſchen 
den Rhijn, Schelde, ende Mafe , ende derhal⸗ 
ben heeft het lage verfchepdennamen/ oock 
berfchepden Princen onderworpen; ende het 
Hooge behoudt den name Lan Loreynen. | 

Zijne AL imiten zjn vechtevoert Alfacien 
ten Ooften / ende tgene meteen particulie⸗ 
ren naem Weftrijck genoemt wort; ten Zup- 
den Bourgondien; ten Weten Champagnen, 
en aen de Noorzdtſijde het Bos van Ardenne, 
ende komt daer na terftondt aen Lutfen- 
burgh,Trier,ende die gebupz-landen/ die eer? 
tiüdts onder Loreynen behoordt hebben. Dit 
Landt wordt bevorhtight Lan de Maes, Mo- 
felle,Sare, Voloy,Mortane, Meuxte, Selle,Hi- 
da, endeeenige andere, De Mofel ende Sare 
loopen daer ten meeften-deele door henen/ | 
d'andere bevochtigen het geheel/ fonder fich 
elders inte ontlaften. De Mofel neemt zijn 
begin inhet geberghte ban Vogefe , dicht bp | 
pet begi ban de Saone, een Wepnigh onder 
et gehucht datmen Bulan noemt/ eude ghe⸗ 

bloept hebbende door de Dteden Eftraye, Re- 
miremont,Efpinal, Charmes endeByon,loopt 
die recht na Toul, daer na te Fruard, ende 
door het Landt ban Mellijn ende Trier gaet 

| goopmemen fP haer ontlafteuin den rijn. Lucius Verus 

Claudia van Valois, Bupf-Lrouwe Caroli, 
ende Dochter Henrici 11. De Meurteloopt 
langs de mupzen henen van Nancy, dicht bp 
de welcke men de plaetfe fiet/ Daerden laet: 
fien Bertoge ban Bourgongen geftorben is / 
dicht aeneen Beechfhen/ daer hp over trer: 
ken wilde. Tot aetupgeniffe van ‘twelche ig 

| 
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daer men ſeydt / dat de ſlagh geſchiet is ie eẽ 
Kapelle / op-gherecht/ die men De Kapelle Sedenck⸗ 
der Bourgongons noemt /met een Kerck hof 
ende een koperen Tafel / daer op eenighe 
Francoifche Dichten gheſtelt zn / tot een 
eewige gevachteuis van defen Aagi. 

placts Beg 
aghs/ doo? 
Den laetſten 
Wertoghe 
ban Bour- 

Naer Nancy Wordt ghefiele Be plaets Ban gordien, 
S-Nicolaes,die bewoont 18 van Wegt de mee⸗ 
ninge Dat aldaer de Beliguien S-Nicolai zis; 
is oock fo groot / dat het geen Gehucht en 
ghelyekt / maermet meerder vecht eene der 
voornaemfte Dteden ban Loreynen genacmt 
mach worden / foofe maer met mupzen om⸗ 
vangen ware / fo 3u de Hupfen betnnmert/ 
ſo ſchoon de Straten / ende fo veel volcks ig 
daer : Doch Wardt meet geacht ban Wegen 
de Koopmanſchap / andt-Wercks-lupden/ 
ende alderhaude fraepe konſtengers die alz 
daer gevonden Worden. 

Een klepn half mite ban Nancy light 
Fruardt, Dpie mijlen ban Ormes:een Wepnigit 
berber liggen Bayon ende Luneville; bier m⸗ 
len daer vandaen Pontà Mouffon, vermaert 
om zijn Ouiverſiteyt; uochGerbeviller, Char⸗ 
nies, Chaftenoy, Motanges ende Vaucouleut; 
daer na Maxen ſoubs Breffe, Dompaire, De- 
nevre,Hodon,Chafteau, Ramberville, Raon,’ 
Bellemót,Neufchafteau,Mugttatr, Marchain= 
ville, Efpival , Bruyeres, d'Arney, Ormont;y 
Walderfing , Beaurains, ende 13. mijlen batt 
Nancy ugbe Vaigny, ende 14. Eltraye, 
De 

mê-geblochté is aë’t geberghte eñ de Boſſẽ⸗ 
nochtans en heeft geẽ andere JÄzovincien vã 
nobde/ eñ draeght Roornende Wijns genoegh 
voor hem ſelven · het brengt berfchepdt Diez 
rẽ voot: Beeft beel fiilftacde watert Die beel 
bis gevẽ / daer bp noch feer acht bare Baedt- 
ftoven/ oock Sout-kuplen/ welckers fout 

L. Veri mifs nam boor hem ten tijde des Keyſers Nero- raefſchappen ban Loreynen zijn 111. 
luckt. nis de Mofel ende de Saone ineen te voegen | audemont, leggende Lijf klepne mijlkend 

ende dat door een kanael/ opdatde Legers | Lan Nancy; Loorts Caligny, een Half mile 
ban Italien te Zee komenfouder; daer na gez | Ban Nancy; Amence light 7.mijlen ban Mers 
bracht zijnde door de Rhofne ende Saone, | NA’tZupden/twelckeertijdts. de Wantelerp 
Bun fanden door. dit kanael inde Mofel, Haer | Yan Loreynen Was; Richecourt dicht by het 
na fu den Bíjn/ ende ban daer inde Deeaenfe | Mepz dat Garde-lac genoemt Wordt / Lan 
Zee; De Meurte opgenomen hebbende ber, ‚ Waer een Ärviere vliet/ die hem met deMeur= 
fchepden Givieven/ nadert hem allengfheng ‚ te bermengttuffchen S. Nicolaes ede de fiat 
aende Mofel daor een blacke plaets/ evens | Rolieres; Remiremont gen de (liycher-haut 
de Wepden / ende. bergefelfchapt hem eenen | Lande Motel, die aldaer een Eplant maeckt 
langben tüdt/ hebbende miet meer als een | IDE zupdelickſte gedeelten ban Loreynen; 
wepnigh Tandts tuffchen tween/ totdat fp | La Morhe gelegen op een diiviev/die Hem ter? 
haer ontvent Condé, twelck opderechter- | flontinde Motel ontlaft, 4 gi, 
handt light/met de Mofel bermengt/die ooch De heerlyekhenden tan Loreynen zjn _1Y 
de Btbiere Sclla dichte bp Mets ontfaugt. Marſal, dicht aen het Bep: Lindere, aiwaer 

11 De Hoofdt-ffadt van Loreynen is Nancy, | Een Eplandt is met de Stadt Lan Techem- 
de gewoon(üjcke Herberginge der Hertogen. | fuls;Remereville 3, mijlen van Nancy; S.Bel- 

Zpenig niet aroot/maer is ineen beguame | lemont;Ramberville, Hombarq;Mariemont; 
gbeleghenthepdt gebouwt, ende het Paleng | Strdacourt. Hoogte moet ater Loreynen 
Der Hertogen is treffelijck. Menfiet aldaer | Hoch gettelt zĳn het Barroife Landt/ twelck 
de Kercke S. Georgij, alwaer het Graf is hem tot Neuf-chaftel toe upt-fireckt : zijn 
Yan Carolus Audax, Bertoge ban Borgon- vooꝛrnaemſte Stadt is Bar le Duc, alſo ghe⸗ 
gien, doorde Switſeren ende Lorey ners ſom⸗ usemt om het onderſtheyt te weten tuſſchen 
re ineenen ſlagh in t jaer 1477. Ande | de Dteden Bar op de Seine , ende Ber opde 
elbe Kercke S. Georgij zijn noch Graf-fte- | Anbe. Zijnandere Dtedenszijn La Mothe, 
den Gan andere hertogen ban Loreynen;fon- | Lignysende Arq, daer zijn noch eenige andere/ 
der Op-fchrift: fo zijnder oocuochinandere | doch is niet te pijne waert daer mede bez 
Kerché. Det befte beel der laetfte Bertogéig | figh te zijn / ſo heeft dan dit Hertoghdom /het 
te S· Francois, twelt af d'ander zijde des Ida | Laudt ban Barrois, daer in begrijpende / vier 
lays is / alwaer men het magnifcke Graf | dagh-repſens Wijde van Alteney tot Darne, 
ſien mach Lan Renẽ, die Carolum Bertoge | ende drve bau Bar le Duc tat Biche toe, … 
van Bourgongen verwonnen heeft: aldaer | Geftalteniffe 
zjn noch begraven den Bertoghe Antonius j teha 
ende zijnen fone Francifcus, als mede van Alhoewel dat Loreynen gevoeght eù t'fas v. 

daer een ſteenen kruys op-gerecht / meteen 
Op· ſchrift ú't Francois op een kooperen 
plaet. Een weynigh hooger / op de plaets 

niet onbillijck en ig: t Geeft berfchepdeDes Lorcynen 
talen/alg ſilver / koper / yſer / tin / eñ lootz heeft beeft filber 
ooc geen Paerlen gebeten aẽ dẽ v oet eũ Paerlen, 

ij e 
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ded berge Vogefe bift/ anders den Bergh 
vande Sickelen, Men vint daer oock freenen 
Die de inwoonderen Azupr-fleenen noemer; 
Daer is ootfk de materp daer (p veel Spie⸗ 
gelen ende ſo ſchoonen glaf-Werck af maken / 
dat ns gelijck ín Europa niet ghemaeckt en 
Wort. Daer Groepen oock Caffidonp-fleenen 
ban wonderlijcke graotte. Wier Worden oork 
ſchoone Paerden geteelt/Waer af de fommige 
geel Türckſe ende Napelſe 
gaen, De Motel geeft mentabte ban Salm/ 
Baers / Bot / ende andere Diergbelijcke bis, 

z Daer is onder andere cen Mepz / dat 14. wmi⸗ 
Drie boeren len in de vonde is / waer in men Karpers van 
lang. 

VI. 

VII. 

VIII, 

drie Voeten lang vindt / de welcke Lan upt⸗ 
nemender goede ſmaeck zijn, 

Zeden. 

_ Pocwel dat Het foude moghen ſchijnen dat 
ick de feden der Loreynen begrepen Heb on: 
derde Franfche/ nochtans en fat niet onghe⸗ 
voegelyck zijn alhier int bpfonder pets daer 
af te preken. Die ban Loreynen zijn geſaeyt 
ofte ghemengt in materp van feden/ ofte om 
claerder te ſpreken / Fauden een weynigh van 
de fvanfchesende eẽ weypnigh bande Hoogh⸗ 
Duptíche ſedẽ. Sp zijn wat plomper in de cons 
verſatie dan de Jrancopfen/ ende en Weten fo 
Hoofs niette leven / derhawen ſchint dat ſy 
bun van have gebuevren niet wel hebben con 
ten Wwachten/ fonder evenwel befmet te Woze 
Den / Want fp den Duptfen int drincken res 
delycken volgen. Daer comengoede Dols 
daten upt Loreynen. Bet bolek ia daer vry⸗ 
hertigh/ niet fo ſeer bedorven alg in andere 
Pꝛovincien. Den Adel is daer feer goet/Lzn/ 
ende in Ber waerhept edel fonmnighe op de 
Duptfe manieren levende ende ſommighe de 
Franfchen allefing nabootfende. Boven al 
voeght het Hof des Hertoghs van Lorey- 
nen ficb/ omde Franſche feden te volghen. 
Oock vindtmen aldaer/ voor fo beelals het 
begrijpt/ ſeer gerdige luyden/ gemaniert en- 
de beleeft / als mede veel Franſoyſen die hun 
inden dienſt des Hertoghs begeven hebben. 
Wat deſen Prince belangt / Het Waer te lan⸗ 
ghe te verhaͤlen alle zijne volmaecktheyden / 
na dien men alte Wel weet de heerljcke hoes 
danigheyden der gener die Han den hupfe 
Ban Loreynen zijn/ Die te famen alle met fo 
heel gerdigheyts ende eouragie opgequeecht 
worden / dat het een Wonder is De felve te 
ſien / fo dat de gene die deſe deughden in haer 
ſiet haer loven mort/ of moet vol haets zhn/ | 
of Woorden (om den lof upt te druckem ge⸗ 
beeck hebben. 

Rijckdommen. 

De inwoonderen maken hupdenſdaeghs 
Beel gelte van haren Azupe-fteen/ ende van | 

Paerden te bové | 

de Paerlen / die aeu den Leet des Berghs Vo- | 
gefe gebift worden: Als mede van de mate⸗ 
rien om ſpieghel enbe llocht glas af te blafen/ 
als ooch ban hare Cafidonp-fteen/ Dic ſeer 
felhoon3tin/ ende bequgem om fchoon aerden 
baetwerck temaken. De Paerden upt Lo- 
reynen brꝛenghen Hare meefteren mede cen 
groot profijt op / die ſy met menigte verroo⸗ 
pen. Baer binvaetwerck / Dat (pin Vranck- 
tijck, Duyt{lant ende elders vercoopen / geeft 
haerlupden een groot profit. Me filters 
nen maken defe Provintie oock feer rijckt. 
Den Hertogh Han Loreynen treckt van 

zijn Bandt ja-rlijer soo, dupfent kroonen/ 
oock wel meerder, Daer zijn ſes Sout kup⸗ 

Vethael van den Staet 
len / die hem s jaers zooooo, kronen Waer: 
digh zyn. De viſſery des meprs/t welck 14, 
mijten ín de vonde heeft/ brengt hem 20000, 
guldens-op;de vefte Lan zint ſtẽ kryght 
hp van de Boſſen / Graynen / Weyden / Sil⸗ 
vermüjnen / ende dierghelncke dingen. Vet 
volck en is met deere ſchattinghen over⸗ 
dronghen / Waer upt dat het com̃t / dat hp 
in beedeleeft/ ende Lan dagh tot dagh rcker 
wort. 

Sterckren. 

Pan Loreynen De vooꝛnaemſte Sterchte 
is Nancy, diemen begon te bergrootenende 
bolcomeljck te bolfterchen int jaer 187. o⸗ 
vermidts dat den Hertoghe vreeſde dat de 
Duptſchen / Die doenmaels met een Groot 
Bepglegbher in Vranckrijck togen/ hem zijn 
lant ende ftadt afloopen en ruwineren moch⸗ 
ten; derhalven befloot hp de voorborghten 
met mueren/ vergrootte den omgang deg 
fladts Nancy, frellende de felbe in eenen 
ſtaet tot bolcomen befcherminge: Den Bere 
togh heefter tfedert noch ftadigh aen doen 
wercken / fo dat Het nu ghenoegbfacm Looze 
fien is. Daer is binnen Nancy een Ammo= 
nicp-hups/ fo Wel ban allerlep Anwnitie bere 
fien/ alg eenigh in Europa. ootts heeft Bar- 
le-Duc een fterch Kaſteẽl / gheleghen tuſſchen 
de hooge ende lage Stadt. Daer zijn noch 
eenige andere Sterchten opde Frontieren/ 
maer deſe zjn klepn. 

Defen Prince mach Hem boven al op zn 
volt bertrouwen/ alg de welcke tot hem upte 
tevmaten ghenepabt zijn/ ende geenfing cou⸗ 
ragie gebreck hebben, ſulcx dat/ indien Het 
tot de handen eens romen mofte/ hp voorſe⸗ 
Ker met fo een bolckrijck Landt / alg het iss 
veel berrichten foude op den genen die hem 
ofte zijn kracht befpecken (oude Willen. 

De Hertogh en van 

LOREYNEN. 
Loveren beeft certijdts Koningen ghe⸗ 

hade, die ober een Beel grooter begrijp 
des Laudts conumandeerden / alg tgene onz 
der Defen tegenwoordigen Wertoge behoort. 
De ſucceſſie der Bertogen heeft menigh-maz 
len gebeofen geweeft. Deneerften/ die tot 
Dertoge gekozen wierdt/ Was genoemt Ka- 
rolus, dre Konings Lotharij ban Brancu⸗ 
ruck 22 oeder/ende na hem Ocho, bp Wwieng 
tide Loreynen han Alfatien berdeplt r8/ ende 

| Alfaven ig doemaels in cen Lantgraefſchap 
op·gericht. Deſen Otho ſiorf ontrent den za 
re tozo,Hadde tof zunen Sutteſſeur / Gode- 
fi?dum zjnen Sone/ die gefiorben ig ontrent 
DE jare 1070. Deſe hadde tot Succcffeur Go- 
defridum (toe-genacmt met den Bult) die 
omgebracht ig inden jare 1075. tot Antwer- 
pen, (ftttende op eẽ hepmelick Gemack) van 
De Oienaren des Graven Diedericks ban 
Hollandt, den Welcken hp upt zún Handt 
verdreven hadde. 
„Daer naer gaf den Keyſer Henricus IV, 

dit Bertoaldom aen zijnen Sone Conrado; 
doch ig daer na Wederom gegeben aen den 
Dupfe des gemelten Godefridi, nameltjch/ztjr 
ven Hebe / ban Sufters zijde / welcke was 
Godefridus Bilonzus, die daer na Honing 
Ban Lerufalem Wierdt. 
Balduinus zünen Breocder is hem geſucce⸗ 

deert fo Wel int Roningrück / alg in't Bers 
toghdone ende na hem zijnen derden Beoe⸗ 

der 

IX, 



des Hertoghs van Loreynen. 
der Euftachíus; dee willen ſommige feggen/ 
dat na Balduinum tn het Lick met geweldt 
gekementg Henricus van Limburgh , ende 
foude aldus gheweeſt heben de ſevende Herz 
togh / in't jaer 1106, KR 
Dier na heeft den Kepfer Henricus V, dit 

Herteghdom Jegeven aen Gulielmum, Graz 
be Ban Leuven ; de Welcke tot Succeſſeuren 
J 

Theodoricus zjnen ſone. —J 
Thilbaldus ſone Theodorici, den weltken 

ſuccedeerde — 
kredericus, onder den welcken de Landen 

van Brabandt geſcheyden 5hu van het Her⸗ 
toghdom Lean Loreynen, k 
Na Fredericum 38 eenenfekeren Matthias 

Dertogi geworden/die na hem liet eenen {nne 
genoemt Sinton; ende noch eert anderen ſone / 
genacmt Fredericus, die geſtorven ig ín't jaer 
1239. efen hadde tot Succeſſeuren/ 

atthias sijnen fone/ daer na 
Fredericus, fone Matthie, ende daer na Frc- 

dericus. 
Thibaldus sijnen fone/ is geftogven int 

jaer 1311, k 
Fredericus een fone Thíbaldi, _ 
Raoldus , een fone Friderici „bie geſtorven 

igindenjater34s. s 
Toannes, fone Raoldi, troude Softam, een 

Dochter Eberhardi Grave ban Wirtem- 
bergh , ende ſtorf in’tjaer 1382. is begraven 
te Nancy, latende tot Succeffeur 

Karolum zijnen ſone / Die maer eene Doch⸗ 
ter en hadde / ghetrouwt aen René, Kening 

Aktoniusd Bertogh Lan Calabrien, Lo- 
reynen ende Bar, Marquis ban Pont 

Mouffon, Grave ban Vaudemont 
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van Sicilien,fone Ludovici,beg Hertoge ban 
Anjou, efen wierdt Door middel Lan zyn 
Dupfvrouwe hertoge ban Loreynen. Defe 
heeft eenen fonc na gelaten, dic loannes dhe⸗ 
noemt Was/ ende ecn Dochter Yolanda, zine 
de De Bupfbrouwe Frederici banVaudemont. 
Toannes fuctedeerde zijné Wader René, erts 

de liet na hem 
Nicolaum zynen ſone / die ſonder oir ſtorf 
int jaer 146 pe : 
®oen ie Loreynen geheimen fn handen 

Frederict, fene Antohij Grâtve ban Vaude- 
mont, Van Wegen 3 Wouwe Yolanda 
Dochter ban René dea Honinge ban Sici- 
hen, Deſen Beeftelbe het Dertoghdom u de 
macht van die vanden hupse Bilonwi, hier 
Loozen gedacht / ende Ban defenifi/ dat alle 
de gere ghefkomen 3ijn/ Diemen tegenwoor⸗ 
digh noemt ban den Huyſe ban Loreynen, 
waer af tek beproeven fal alhier de Gencalo⸗ 
gie voor te ftellen. 
Fredericus Badde tof Succeſſeur / 
René, Hertogh ba Loreynen, Grave ban 

Vaudemont, de welcke berdzeven gheweeſt 
zijnde upt zynẽ Staet/door Karolum Hertoge 
ban Bourgongien, Bet felfde weder gekregen 
heeft dooz hulpe der Switſeren doende ſynen 
vpandt ombrengen in eene ſlachtinge / die gez 
Reben tert ontrent Nancy. efen berlaten 
bebbende sijne eerfte W20uwe/ ſjnde cf doch⸗ 
ter Des Graven ban Tancarville , om dat fp 
onbꝛuchtbaer was / treude Philippam, een 
Dochter des Grave vã Egmond, eñ Hertogh 
van Gelder, Hp is geſtorben inden jare 1508. 

mid. 8 — 

ende Afpremont, ſterf in’t Haer 1544. Dachter Francifci, Hertoge vã Vendofme. jk * — — — * 
Francifcus Bertogh ban Nicolaus ban Francifcus, Hertoghe Maria, eerſt Claudius 

Calabren, Loreynen, Loreynen Bers ban Guife, Die Loor getroutaen Wertoge 
Bar ende Gelder, ftozf togh vanMer- Orleans omgbebzacht Dé hertoge ban Au- 
tut Daer 1546. ghe⸗ cure, Wader Wierd doo: oltrot, in _banLonge- male. 
trout hebbende Chri- Louylz,dieeen 'tjaer 1563. zijn huyſ⸗ ville, daer - 
ftinam banDenemarc- Gupfsrouwe Wrouwe was Anna, na aen Ta- 
ken. Wiert deg Kor een Dochter Hercu- cobum V, 

nings Henrici lis ban Ef, Bertogbe Honing: vã 
| IL, vâ Vräcrijc,. ban Ferrare. Schotlant, 

Bede ED ME La wetn omdoen arolus, Bertogh ban a⸗ Henricus Bertogh Ludovicus Karolus®erto bren, Loreynen, &cs de welt⸗ ban Guife, Dader Harbdinael —— 
Ee ten wijve nam Claudiam deg teghenwoozdie van Guife. ban Valois,een Dochter Hen- n Hertoghs ban riei IL, Woning van Vranck- uifen. 
rijck, 

— — — 
Henricus, hertogh Karolus Kar⸗ 

ban Calabren, dinael Lan 
Loreynen,&c. Loteynen en⸗ 

de Biſſchop 
van Mets. 

© tif Ban 



214 Den Staet der Kercke, 

Wanden Stact der Kercken/ 
Ofte, 

ROMANYEN. 

BTLATIUMIEG 
„| sie Carmpaniaj® 
d di ROM 

4 Kort Inhoudt: 

1. KRootte ende wijdde van den Staet deg Paus; zijn Landen ende 

boognaemtte Steden: algoock ban de gerechte befittinge Die 
hu pre⸗ 

tendeert op eenige Konincrijcken. 2. Belchzijvinge van de Stadt 

Romen, oꝛdinariſe woon pᷣlaets der Paulen; ende LAN zijne Antiquitepten; 

ende ten eerſten ban De Brugge S-Angeli; 5. Dan het Eplandt inden Tyber, 

Ppramiden;groote kolomnen; Baedt · ſtoven; Begraek plactſen ſommigher 

Kepleven; Theatren; kercken ende Galerpen. +- Hoe groot Romen etertijts 

was / ende hoe nu. *. Dan zijne Poorten ende Gare namen; oock van De 

oude ende tegenwoordige namen der quartieren DES Stadig. 6. Straten 

_ ende Bergen in zijnen om vang. 7. Is feven-mael genomen ende berooft) 

vock van welcke Natien. 8. Particultere befchzijvmge Der Landen ende 

Staten des Paus / ende eerſt van het Latium. o.Dautbet Patrimonium S, 

Petri. ro. Ban Vmbrien, Sabinen,ende haer vooꝛnaemſte Steden. 11. Dan 

De Marco van Ancona. 12. Dan Romanien, (DE zijn pꝛincipaelſte Dtadt Ra- 

venna, eertijdts de woon-plaetg vande Exarchen der Kenſeren BAN Conftan- 

tinopolen. Wet begin des Exarchaetſchaps; oock ban het eynde Des ſelfs. 

13. Wanden Staet ban Ferraren, zijne lengde / bzeedde ende epnòt-palen. 

14. Dan Get Sraeklſchap van Venife, zijn Dteden ende bemupzde plactfen/ 

onder welcke oock Avignon. 15. Pruchtbaerhepdt van alle De Landen onz 

der den Paus behoorende. 16. Alderhande Baedt · ſteven te Timoly, ende in 

andere Banden. 17. Wan andere dingen / die alhier oberbloepende zijn. 

18. Oock wat het ghebeechtheeft. 10. Doe ende Waer toe De oude Komen: 

nen genepght waren. zo, Dan hare opleguienende begravingen. De Haer 
troninge 

ef 
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Krooninge ende Triomphen. 22. Hare ſolemnele Feeſten. 23. Gemengde 
zeden det: Komeynen van wegen Den grooten toeloop Der Preemdelinghen. 
24. Den rijckdom ende inkonilte der Paulen / waer in die belkact. 25. Dols 
komen Staet ende calculatie der inkomſten eri holten der Pauſen. 26. Wat 
De Pauſen hare Kardinalen geven;ende wat hy in andere Dingen te holt lept. 
27. Sock wat hp zijne Nunrios ofte Shefanten geeft. 28. Wat Gp jaerlijchg 
zijn lijt · wachten Kapitennen ende Krijghs volck geeft. 29. Dan de Sterck: 
ten des Staets Der Kercken / ende waer in Die beltaen. 30. Ban de kortikita⸗ 
tien ban Romen,ín verſchenden tijden getnaeckt. 31, Wan deg Paus ſterck⸗ 
ten ter Zee. 32. Oogfaken waerom in ltalien op gele plaetfen bolck gebreck 
ig, 33. Ban het oude Rooms gouvernement. 34. Dan het goubernement 
ende Policy der Pauſen / ende eerſt van het Collegie der Kardinalen ende haer 
Conſiſtoꝛue. 35. Dan den Grooten Penitencyu Meeſter / ende zijne Juriſ⸗ 
dictie. 36. Dan het Hof van Romen, ende De twee Audiencien op-gericht tot 
fignatup? ende eypeditien Der Cupplianten. 37. Bande Cancellerp ende zijne 
Officieren. 38. Bande Apoltolfe Kamer / waertoe ingeltelt; 39. Dan den 
Schout ofte Kaedts heer ban Campidoglio ende zijne drue Lieutenanten. 
40, Dan des Paus Vicaris / ende bande 12. Capellanen oËce Auditeuren 
Der fakenin het 1. Pallepg. 41. Dan de berkielinge der Paulen / ende hee De 
Kardinalen hun Daer toe vergaderen, +2. Banoe ſuperſtitieuſe Gods-Dientt 
Der ouder Komepnen ; alg oock van De Fnflellingen van berſtheyden Garer 
Akgoden Pꝛieſteren. 45- Ch2onologile Belchzijbinge ban de uccclie Der 
Paulſen tot op den tegenwoogdigentoe. 44. Dan de Inſtellingen Der drie 
Orden der Kardinalen, met hare ditelen. 

Eſen Dtaet (fonder daer inte j fchap Lan Veniffe, ofte Avignon , ende de 
: SEEN S begrijpen Beneventum ende A- heg nd inhet Koningrijck van 5 

\ \) vignon)is tegenwoordigh veel apels. De Paufen petenderen/Dat fp ghe⸗ Bink. 
grooter/als hetoptgeweeftie;, | rechte fouverainitept behorẽ te hebben aver op veretages 

Srfedert Dat Ferraren, Coma- | De Koningrücken Lan Napels ende Siciliën, Ken gerechte 
iser 4) chien, ende Romanien daer aen ober 'tBertoghbam ban Vrbin ; van Parma, fouverainis 

gehecht zijn geweeft. Want het heeft meer f ende van Mefferan;oock plegen de Kontigen tept. 
als brie hondert mijlen in de leugte/ende wel | Lan Engelandrende Y rlandt hunlunden / eer 
roo.mijien bꝛeedde Begrijpt de Landen Lan 
Ferraren,Bolonien;Romanien,Marcke d’ An- 
cona, Vmbrien, Sabinen, Perufien, meteen 
deel Lan Tofcanen, Patrimonium S, Petri, 
Romen, ende Latium. An defe plaetfe woꝛ⸗ 
ben meer als so, Bifdommen gerekent ; en: 
de bp na ander Half millioen Menſchen. 
Voorde grootfte Stadt ban Italien Wardt 
Romen Behe daer na Bolonien / voorts 
Ferrare, Perufe, Aſcoli, Ancona, Frioli, Raven- 
na,Eerme ende Viterbe. Fn deſen Staet is 
een vande Dier Dertoghdommen/ door den 
Tombarden ingeftelt/ namelijck Spoleten, 

fp Landen Boomfchen Stoel geweken Waz 
ren/ honumagte als Leen-heeren des Room⸗ 
fchen Stoels/te doen, 
Doch eer Wp verder Garen / dunckt mp 
feer bequaem te fullen 3jn/te Befchzijven(tot 
boldoemuge der curieufen)de DtadtRomen, 
als de welche Hooft-ftadt deſe s Rijcks is/ 
ende gewoonlijcke Woon-plaetfe der Pau⸗ 
ſen; oock van zijne Antiquicepten/ diemen al- 
hier om des kortheydts Wille ftellen foude 
konnen/ nadien bele vermaeck hebben ſullen 
van deſe Hooft ſtadt geheelijcken gheinfoz- 
meert te moghen zijn. 

Ir. 

Det grootfte deel des Erarchaetfchaps Lan 
Italien íe hier onder begrepen. Deſen Staet 
fireckt fich bande eene Zee tot de andere/ 
ende heeft op de Tofcaenfe Zee de haven ban 

@m dau defe begeerte Lan fonnmigeeen elegents 
weynigh te berkoelen/ fal ick beginnen Lan bep: ende 
de Brugge S-Angcli, Die de Oude Pont Elia kaj verhael 
noemden. Alſo ghpnuopdefe Brugge zijt / des Stats 

Civita vec de Adriatiſe Zee die ban 
Ancona, ende Comachio , met de upt-lapen 
vande äibierePo, Wet Landt dat ban Ro⸗ 
men na Napels gelegẽ is / woꝛt Campagna di 
Roma genoemt/ gelijc alg oock tgene dat «€ 
d'andere zijde naer Florécien light / genaemt 
ig Patrimonio S, Petro. Marcka di Ancona 
ende Romania liggen d'eene na bet Koninck⸗ 
rijck ban Napels, ’tanderena Ferraren , met 
de welcke Wolonien gegrenftis / ende Vm- 
brien light inhet midden. Behalven de Ste⸗ 
ben/ die Wp alreede genoemt hebbẽ / begrijpt 
defen Staet noch de Steden Lan Rimini,Ge- 
fene,Fayenne,lmola, Macerate,Camerin,Spo- 
leto, Norcie, Riete, Terny, Narni, Orvieto, 
Aflifi, Foligno, Todi, ende noch ontvent ber: 
tigh andere, Bier en boven noch het Graef: 

fa fiet om laegh / ende ghp fulé noch eenighe Komen, 
oBer-bljffelen tan Ponte Thriumphali fien/ 
over de Welcke alle de Thriomphen eere 
tüdts / na het Capitolium gaende / paſſeerden. 
Ter rechterhandt om⸗ keerende / ſiet men het 
Kaſteel/ twelck epgentlijck de Begravinge 
beg Kepfers Adriani was / ende op den top 
Was een Koper-berguldt Vat / ban uptnez 
mender grootte / ’'twelck men teghen woor⸗ 
digh ſien kan ín het bedechte Hoff S- Vetri, 
Maer eer men ban S- Perro ſcheydt/ kanmen 
gaen na Belveder ‚ om aldaer in den fecreten 
Tuyn beel ſchone ſtatutẽ te ſiẽ ef bnfonder: 
lick bat Har Laocoon,fo bermaert ban wegé 
zijne vptnementhept/ na het welche te Fon- 
tainebleau ín Vranckrijck een Stadt/ hier na 
gemaecht zijnde, Ende op de plaetfe S.Perri 
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iet men de. Naelde / die eertüdts achter de 
ech ftondt / ende alhier door Sixtum V, 

met groote koften gebzochtis. 
Pier na moet men Lan achteren komen 

totde Poorte S. Spiriti, ende alg men Daer 
bupten is / fiet men;om ed ter rechters 
handt een feker klepn Kerchfken S: Onufrij, 
ende beginnende vandaer tot S- Petro Mon- 
toro, fiet men’tgantfche gheberghte dat de 
@ude laniculum noemden/ eene der ſeven gez 
berghten ban Romen, ende den bergh die 
boo, S-Petro ig/ Vaticanus geuoemt/ ig oock 
eene defer fe Len. Ab 

Ziende nu van S. Onufrio, af tot S. Petro 
Montorio om lage/bindt men de plaetfe daer 
de en-plaets LCefaris was / feer lang ende 
breedt / ghelijck men fier kan gaende op den 
bergh boo, de Poozte S. Petri Montorij . 

Aldus gaende recht door de Dtrate/die na 
Ripa light/ komt meu tot S.Maria in Trafte- 
vera, of over den Cpber/ daer men nu die 
Kerche fiet/ die eertijdtg Taberna metitoria, 
bp de oude genoemt Wwag;om dat Wanveer de 
Soldaten berlemt van den Krijgh guamen/ 
men de felbe aldaer haer leven lang onderz 
hieldt. Ende boorden grooten Autaer fiet 
mende plaetfe/daer op de geboort-upz onſes 
Beeren/een lp-Fontepne fproot / Die een gez 
— baab bloepende/ een groote menighte 
p-bzacht, f 
Gaende al boots na Ripa, vindt men aen 

de ſlincker handteen Eplandt/ datde Dude 
Tiberna noemden / daer teghenWwoozdigh de 
Kercke S,Bartholomei íg/en aock S-Toannis, 
aldaer oock Woonen de Fatte benfratelli, Op 
Dit Eplandt waren twee Tempelen / eene 
ban lupiter Lycaonicus, ende d'ander Van Eſ⸗ 
culapius: Dit Eplandt is bp-na ban fatfoen 
gelijck een Schip · Dier zijn twee bruggen, 
om daer in te komen/ d'een bande Oude gez 
noemt Pons Fabricy, erde d'andere Sexti, die 
nu anders niet genoemt Wozden/ alg Ponte 
quatro Capi. À 8 
Bier na gaende af d'ander zijde Des voorſz. 

Eplandts/ fo paffeectmen altijdte na Trafte- 
vera doop een ftrate die Van de Booefz. Brugs 
abe af-loopt ; vecht-upt gaende dan / komt 
men aen een Rieuwe Brugge) uu genaamt 
S. Maria, bp de Oude Pons Senatorius. Aen 
den Voet deſes Brugs / Lindtmen eé geruwi⸗ 
neert Paleps/'twelck/na tgemeen ſeggewal⸗ 
daer /het Paleys Pilau was; doch de berftan: 
dighſte oozdeelen/ dat dit een Paleys fp ghe⸗ 
weeft Nicolai Renzee, ofte der Vrfinen, ghes 
lick men noch opeene der Pooztenin twee 
verſen fien kan. Bechttegen over / fietmen 
een oude Kercke Lunz, ende aen d'ander zij⸗ 
De Die ban Sol, Na dat men die gepafjeert 18/ 
verneemtmen een grooten witten JParber- 
fieen/ rondt / eñ ban binnen gelijck een aenge⸗ 
ficht/ dat genoemt Wiert de Mondt der waer- 
heydt, leeneudetegen de Kercke S. Maria in 
Cofimedin, ghenaemt de Grieckſe Schole/ 
daer Auguftinus leerde. Ke 

Pier na komtmen aen dE boet des Berghe 
Aventini, bpde welche men noch eenighe 
ruinen in de Kiviere fiet/ Daer eertijdts de 
Brugge Supplicij wag/alwaer HoratiusCo- 
cles tegeng gants Tofcanen fireedt, 

Gaende onder defen Bergh bp den Tyber 
na s.Paulo , vindtmen Wijn-gaerden aen de 
rechter-handt des Tybers, in de welche de 
Bomepnen 140, Koren⸗ ſchueren hadden / die 
ſeer groot waren / gelijck de ruwinen der ge⸗ 
ner uptwijfen die inden Wijngaert zijn des 
Beeren Iulij cefarij. 

Den Staet der Kercke, 
Dit gepaffeert/ gaet men altijdt na S,Pau- 

lo,ende men bindt daer een ſchoone Wepde / 
daer de Nomeynen haer —— 

— detentie rgh / geheel ban oken en zijnde 
overmits Datmen —*2 dat de Potbat: 
Kers daer bp woonden, ende aldaer-Gaer gez 
broken en gefcheurde Potſcherven wierpen. 

4 

' 

Teftens 

Siende na de Poorte 8. Pault; is erne ſeer 
oude Ppramide / beloten met eenen ·muer / 
t welſck men meent de begravinghe Sexti te 
weſen. Rrk q 
Nemende daer na ter ſlintkerhandt der 

wegh na de poopte <S: Pauli, lepdtſe u na 
S, Gregorio , alwaer pafferende den Bergh 
Avenuni, vintmen veel ruwinen ban groote 
geftichten: tn deſen wegh iseen Beerhfken/ 
Daer de Vrouwen ghewoonlijcken haer cles 

„deren fpoelen/ onder S.Gregorio: ban waer 
men ften can De Hen-plaets Daer men met 
Koetg-waghenen liep / daer mien oock de 
Srheep-ftrijden upt —— dede. 
Meñ fiet daer oock drie rven hooghe Kor 

lomnen/ d'een op D'ander/ Die men noemde 
Septizonium Severi. 
Cen Wwepnigh hooger Waren de Warme 

Baed-ftoven Antonij, wonderlijk om fien, 
Ende ban d'andere 3de fiet men bp S.Babli- 
na het Kerck-hof Praxedis, maer het is ghe⸗ 
heel gevuwineert. - 
Gaende daer nanaer de Kercke S, Sixti, 

door ben rechten wegh die na S, Sebaſtiano 
Ioopt/ gaetmẽ ter flinckerhant in een ſtraet⸗ 
jen/die lept naer S, Sebaftiano rotundo, die 
eertjdts Templum Fauni Was: daer naer 
fietmen hooghe mueren/ die men ſeght dat 
Water-goteu geweeft zijn Van het Capiro- 
lium: hier ig den Bergh Celia, Diemen pafs 
ſeert tot S. Ioanne Latrano. Daer na neemt⸗ 
men den wegh Ban S,Cruce in Jeruſalem; 
ende voor de Poorte des Lier Î 
de plaetfe daer deni Templum Veneris wag/ 
ín welcke de Courtiſanẽ dies tits hare feeſt 
vierden op den zo, Auguſti. 
Sommighe Willen dat het Theatrum, 
‘tWwelck in de Kercke S.Crucis is / Was ters 
tijts het Theatrum Statilij Tauri, groot ende 
ſchoon. 

Wier na moetmen keeren na het orde Ro- 
men, ende nemen den wegh na Porta Mag- 
giour, Die gaet na S-Maria Major;recht uptz 
aende fo vindtmen de Troxheen Marij, een 
eer treffelijcke fake. 
Komende dan bp Romen, paffeert qhp 

Arcum Galieni, tegenwoozdigh Arcus S. Vi- 
ti genoemt/ bie noch geheel is / aen de welc⸗ 
ke ghehecht Waren de ſſeutelen ban Tivoli. 

8 vintmen 

Aldus dan falmen gheften hebbeneen vande _ 
quartieven der Stadt. 
Om d'andere zijde deg Stadts te conſide⸗ 

reren / moetmen beginnen daer men achter 
de Kerckeeendeel ban de Begraef-plaetfe 
ve fiet/ Die met zijn Bos geraechte tot 
de Kercke ban S.Maria del Populo, ende de 
Naelde die in defe ffvaet ter Aerden lagh/ is 
geod tot S. Maria Major, ortt aldaer op te 
richten. k 
De Pooꝛte / diemen tegen woordich noemt 

del Populo, bp de Oude Porta Flaminia, is 
gehecht aen de Kercke del Populo. Defe ig 
vergroot ende berciert gene doo? dert 
Paus PiumIV, die oock gheleydt heeft 
De ffrate Flaminia, maer mein foude die 
beter connem befichtighen foo men gaet 
in den Wijngaert des Paus lulij III. 

Ru 
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ss 
Gili OHT Ad ol Pis SOD seslachte Monte. 

Qu fo moet mett keeren achterwaerts na 
be Kercke Trinitatis, onder de welche ghe⸗ 
weeft is Den grooten Cirkel Augufti, Ende 
be plaetfe/ daermen de Kercke Trinitatis 
fiet/ gaende tot Monte Cavallo, íg daer dat 
mende fchoone Poben Salullij noemt, an 
daer na den Bergh Quirinali gaende / nu 
Monte Cavallo , beneben den Wijngaert des 
Cardinaels ban Ferraren, fietmen fekere ouz 
de Holen / bp de welcke de Kome pnen ineen 
5 hare Ludos Forales vyerden / ende 
eel Courtiſanen woonden in deſe Holenzen⸗ 

de ín den Wüngaerdt des Kardinaels van 
Ferraren fietmeneen plaets daer den Outaer 
Apollinis was. 
Komende daer nae ín een ffraetgen aen 

Monte Cavallo, zin twee Paerden ban 
Warber / die uyt Egppten ban Neroneger 
fonden waren ; bier bpis het Palleps; aen 

sed 
f Pd 

Arde Clos: a 

d'ander zijde fietmen de Kercke Diemen 
eahteertijdts ceweeft te zin Templum So- 
is; 'twelcke miet feer Waer-fchijulijck is / 
overmidts datmen noch fiet / Dat daër een 
hepmelijcken wegh Was/ op feer ſchoone 
Koloinnen/ die ban zijn JPalaps quamen tot 
de plaetfe/ ghenoemt Oratorium Neronis; 
Daer na moet mendên wegh nemen na de 
Baedt-fioven Diocletiani , ende aen de (lincz 
Ber hanteven aende Wijngaerdẽ deg Mardi 
naelg vã Ferraren,be gonnen de Baedt· ſtoven 
des Kepfers Conftantini,die haer uptſtreck⸗ 
tentot be Kerchie 8. Suſanna; ende aen dD'ans 
ders zijde deſer Baedt-froven was den Raedt 
der Matronen, arme Weduwen ende Weefen: 
ende al-eer dat DE Romeynen daer in gingen / 
befochten fp den Autaer Apollinis, die recht 
— over deſe plaetſe was. 

aer na komtmen aen be Baedt ſtoven 
® s Dioecle- 
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ſoude meenen niets abelijck te konnen ma⸗ 
Een; ſommige feggen/ dat hier onder Spe⸗ 
loncken zijn/ d'eene gaende na’tCapitolium, 
d'andere na S-Sebaftiaen, de derde onder den 
Tiber na den Daticaenfen Bergh. 
Daerna fietmen de Strate Pij , die Lan 

den Paus Pum IV,aldus gemaeckt is. 
Dier fietmen den Wijngaert des Kardiz 

naelg ban Ferraren, alg oock ded Paus 
Sixti V, met fchoone Geftichten. Dier bpis 
oock des Kardingels ban Carpy, Wol oude 
ende moderne dingen / die feer ſchoon zijn: 
‘tepnde defer ftrate is een fchoone Poorte/ 
door den (elven Pium LV, gemaeckt/ Waer af 
die oock den name Voert. 
Jen can Lan Daer comen tot S.Agnes, 

doo? de Pomentaenfche ftrate/ daermen een 
cleyn out/ doch ſchoon Cempelken fien can; 
’t welck gefept wort den Tempel Bacchi gez 
Weeft te zijn: oock fietmen hier een Graf/ 
Dat groot is / ende Lan Porphpefteen ghe⸗ 
maeckt: Maer keerende na de Bad-ftoven 
Diocletiani, die gewpet zijn door den Paus 
PiumIV, aen de Maget Mariam, moetmen 
den wegh nemen/ die nade kercke Lan S, 
Maria Major loopt / ende beneden defe Kerr: 
Ke falmen binden een Kercke ghenaemt S. 
Potentienna, Daer booetijds de Baed· ſtobe 
‘'Novatiani Was, 
Boven op den bergh / daer nu het Kloofter 

S.Laurentij in Valifperne is / waren de Baed⸗ 
oven Olympij,die van d'een hoeck tot d'anz 
er ſtreckten. fl 
Ende daer de Kercke S. Marie Majoris is/ 

Waer voormaels den Cempel lfidis Was/die 
de Bomepnen iu grooter Waerden Helden. 
Daer oock de Kapelle S.Lucz is/ bpde 

Voornoemde Kercke / Was het Bos) toege 
epgent Iunoni de groote Goddinne der Ro⸗ 
mepnen. Eh hes 
Boven den Wijngaert S. Antonij was den 

rĳckenende Wonderlijcken Tempel Dianz, 
daer de Gomepnen haer Offerhanden met 
groote koften berrichteden. Ben d'ander zij⸗ 
de / Baer nu de Kercke S.Martiniíg / was 
eertijdts den Tempel ban Mars, 

Defe Kercke voorby gaende/ vindtmen 
een ſtraet / die lept vecht na S. Petrum ad vin- 
cula: maer latende deſe ſtraet / ende inflaende 
d'eerſte clepne ſtraet Diemen ontmoet / fiet 
men het wonderlijck hups / dat den Kepfer 
Titus Loor zijnen Biſſchop hadde doen 
maecken. 
Dit ghefien hebbende / moetmen veder 

gaen/ door de eerſte ſtraet tuffchen de Wijn 
gaerden/die lept una het Convent van Non⸗ 
nen/ S. Clement ghenoemt: daer na comende 
aen bet wonderljek Theatrum Vefpafiani, 
genoemt het Colifeum , fietmen een vreemt 
abefticht/ ghemaeckt ban eenen klomp 
Steens / waer op go. dupfent menfthen ftaen 
mochten om na haer fin alle Schouwfpelen 
aen te fien. ü ks 

Aen d'ander zijde ghepaſſeert zijnde / fiet: 
men Arcum Conftantíni , ende bp den Lof 
Ber Nonnen Lan Maria la Nova, fietmen noch 
eenige reften van den Tempel Serapis. Der: 
der gaende/ paſſeertmen Loorbp den Arcum 
Vefpafiani , die hem opgericht Wiert/ doen 
hp triompherende Lan Ferufalem heerde. 
Wat verder fietmen den Tempel Pacis, 

bpna bernielt ; ende recht tegen over de ſel⸗ 
be/ den Bergh Palatinum, datmen nu het 
groote Pallats noemt/ aldaer een ſchoonen 
Wijngaert der Farnefien ig, 

Den Staet der Kercke, - 
Diocletiani, bie fo ghebouwt zijn/ datmen Bicht hp defe Wag den Tempel Romulí, 

die Verandert is in de Kercke Lan S,Cofmas 
ende 8· Damian us, eñ dicht hier bp den Ten 
gel Marci Aureclij, ende zine — 
auftinz , een dothter Atonini Pij ; Wiens 
saps achter de voozſchrꝛeven Kercke 
aet. 
Becht tegen over was een fchooren Tent 

pel/ ghewpet aen de Goddinne Venere, tes 
ghenwoozdigh berandert in de Kercke die 
genoemt wort ban S, Maria die van de pijne 
der Hellen verloft, ofte Liberatrice dalle pene 
d’Inferno. | 
De die Colomrien Diemen midden op de 

Koep-marcht fiet / Waren (oomen feght) 
een Brugge) overde welche men ban het 
Capitolium na het groote Palaps ging; en⸗ 
de op defe plaetfe feghtmen Lacum Curtij 
geWweeft te zijn. 
Daer nain een Kerck / die een Koperen 

deure heeft/bp den Arcum Septimij, was (fo 
gheſeyt Woet) den Tempel Saturni, Het 
Thꝛeſoor des Aoomſchen boler/nu S:Adria- 
nus genoemt, 
Fn den hoeck Gan defe Straet ſietmen 

gen SALEEN onderftut is / genoemt Mor- 
Orio. Ken d'auder zijde bes voorſchrzeven 
Arcus, daermen de dpte Colomnen fiet) was 
den Tempel Concordix:; Daer is men dan 
aen tet Capitolium, aen Welckers boet den 
Tempel Iovis is / Die nopt opgemaecht en ig 
tfedert dat het Capirolium afgebrandt is, 

Bpdefen Tempel was oock den Tempel 
Cereris; op deſe plaetfe fietmen nach tegens 
Woozdigh een man te paerde/ Lan koper 
gegoten / vertoonende den Keyſer Marcum 
Aurelium; een weynigh achterWwaerts aen 
den boet des rugs ban t Capitolium, vint⸗ 
men een deel diepe Waterbacken/ mogelijck 
gemaeckt/ om fout/ ofte koozen daer in te 
beWwaren/ ende Waren Boormaels Horrea, 
dat is Kozen-fchueren/ gengemt. 
Dan daer gaetmen na DÉ Arcum Boarium, 

dicht Loorbp de Kercke ban S.Maria del 
Confolatione: tan Baer canmen oock fien 
het Theatrum Marcelli, D'welck tegenwoor 
dial de woonplaets der Savellen is; ende in 
dit Theatrum Was den Tempel Pietatis, 

Dier bp/ nade bifferp gaende/ Waren de 
Galerpen Ottaviz, des Suſters Augutti, 
Bae) rebentwoorbig iſſer wepnigh tepc: 
ien af- 

Aen geen zijde aen den Ingang Lan S. An- 
geli der viſſerye fietmen de Galerpen Septi- 
mij Serveri. ket $ 

Dooꝛts gaende tot Campo dilior, vindt⸗ 
men het Palaps der Vrfinen, die eertijdte 
de T heatra Pompei waremende zijn Galerpe 
Was achter. TES 

Dicht daer by / ſietmen het fchoon Palans 
van Capí-di ferro, ende. Wat Herder is het 
Palleps der Farnefiers, gemaecht met won⸗ 
derbaerlijcke architecture, ende voor alder⸗ 
harde outhepden.. Ds or tand 
Maer tot bolboeringe om Romen te bez 

fichtigben/ moetmen beginnende derdemael 
aen Campo Martis, of om beter te ſegghen 
aen de plaetfe Colonna, alwaer men de Cos 
omne Avptonini Fij ſiet / van de hooghde 
ban 177. beeten/ meteen Werdel-trap ban 
binnen/ met 140. trappenen 56. bepufteren. 

Dit gheften hebbende, moet men gaen. na 
de plaetſe Charre, ende laen ter rechterhant 
om / als men aen de Spetery· ſtraet is/ die 
nederwaerts loopt tot op het Kloofier van 
de Peftaelfe Monnê/ weltken Tempel hans 
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ofte Romanyen: 
maels ban de Gomepnen fo geacht Was/ is 
nu het Weef-hups. 

Daer na moetmen Wederkeeren de ſelve 
firate diemen — is / ende altijt recht 
upt gaeuna S.Marco, tot datmen aen een 
plaetfe comt/ die ghenoemt Wort Macello 
de Corvi, ende daer ſalmen de Colomne Tra- 
jani fien/ die ban de hooghte Van 123. Voeten 
is / den trap binnen tis ban 15s.trappen/ 
ende de bepnfteven zijn tat 45. in ghetal. 

Achterwaerts keerende/fietmen de Kert⸗ 
ke Minerve, tan outs altijt fo genoemt / doch 
is met een fchoon geftichte daer bp geruwiz 
neert ge weeft. AI 

Waer men Doch indien vemant eenighe vreemde 
binnen Ro-dinghen begeert te ſien / fo in beeldt fiijdiuz 
men Peel, ge / als imfchitderp/ die vrage op den Bergh 
Bh atien rien Ciroriana na het hups leronimi Garimbert, 
* alwaer men veel wonderlicke dingẽ fien can. 

Piet verre hier bau daen aen d' ander zijz 
de / ſietmen het Pantheon, ghenoemt la Ro- 
tondo, gen feer oude ende ſchoone plaetſe / 
gefticht door Marcum Agrippam, 
Daer dichte bp/ Lan achteren / alwaer 

men nude houte tafelen bercoopt/fagh men 
eectijts de WBaed-ftoven Agrippz. 

Ende achter S.Euftachium, faqh men de | 
Baed-ffoben Neronis, die ten Deele gen het 
Palays ban Mevrouwe ghetrocken zijn: 
Daer is teahentoanrdiad een fraep Palleys 
gemaeckt van den Abt ban Vento. 

Ghepaffeert zijnde de plaetfe ban Me⸗ 
rouwe / comt ghpin die ban Navona, al- 

| Waer alle woonſ daghen Marcktdagh ghez 
| houden wort / doch hadden de Bomepnen 

die ghemaeckt/ om hare Dpelenin te oeffe- 
nen. 

Ken den Hoet ban defe plaets / beneden 
| het Palaps der Vrfinen, fletmen de Statua 

Pafguini ; Ende dit zijn meeft alle de Antiz 
quitepten/ diemen te Komen ften can/ die ick 
fo net beſchreven hebbe / als mp mogbelijck 
gheweeitis. Doch eer ick hier upt fchepde/ 
— noch pets te ſeggen. 

… Romen begreep teu tijden Romuli , den 
Bergh Capitolinus ende Palatinus, met de 

hadde drie poorten; de eerfte Was genoemt 
‘Frigonia, om des driehoecks wille diefe aen 
den voet des Palatijnſen Berghe maeckte; 
de tweede Pandana,om datfe geftadigh open 
bleef/ Was oock Libra genoemt/ omt ghe⸗ 
mack des ingangs Wille; de derde Carmen- 
talis, van Catmenta de moeder Euandri die 
aldaer Woonde was oor Scelerara genoemt/ 
dat ig fchelmachtige, Ban wegen de. zoo. Fa- 
bij, die Daer henen upt trocken/ ende alle 
aende Reviere Aron berflagen Wierden. 
Door den ondergang nuder Stadt Albz, 

ende deg vreedts der Sabinen met den Ro⸗ 
mepnen/ begonden fp den omgang hares | 

’ Stadts te vergrooten/ de felve uptleggeide 
dat ſy de ſeven gheberghten/ Diemen daer 
noch in fiet ligghen) daer binen begrepen/ 
datmen ten tijde des Kepfers Claudij aldaer 
630, tozenen Bondt / ende 2200, Galerpen. 
Zommighe Autheuren ſchrüven / dat den 

Boe beer Mang haerder mueren Was Van so. mijz 
mflERomen len/ andere 32, oock ſommige ban 28. Maer 
nu ín ben tegenwoordigh en ís Romen niet grooter/ | 
omgang is. Daer inbegrepen zijnde het Traftevera ende 

‘tboorburght S. Perri, Dan 16, mijlen in den 
omgang. 

v. Fn de Poorten is bp vele autheuren een 
groot berfchil/ fo int getal als in de namen: 
Want ſommige ftellender 30, andere 24, doch 

Vallepen / die in het midden ligghen ende | 
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tiu iffer maer 18, opengaende/ de welcke de 
feben Berghen beflupteu, ende de gantfche 
Stadt is berdeplt ín 14-quartieren- 
De boornaemfte ig Porta del Populo, eerz 

tijts ghenaemt Flaminia ofte Flumentana 
ghenoemt. 

Pinciana, eertiĳtg Collatina genoemt. 
„Salaria, genoemt booetjts Quirinalis enz 

de Agonalis,ende door defe quamen de Seno- 
noife Gaulen, Doe fp Romen pi!geerden, 

S-Agnes, voormaelg Nomentana Figuler- 
fis, ende Viminalis, 
„SsLaurentij, eertijdts Tiburtina ende Tau- 

rina, 
Porta Major, voortijts Labicana, Prenefti- 

na ende Nevia, 
S. loannis,Woormaels celimontana, Septi- 

mia, ende Afinaria. 
Latina,eertijtg Florentina. 
S.Sebaftiani, eermaels Appia, Fontinalis, 

ende Capena. Dit Was den wigang der Drie 
Horatij, doen fp de Curiacios verwonuen 
hadden; oock de Poorte der meefie Cri 
umphen. 

S, Pauli, boormaels Oſtienſis, ende Trige- 
mina, ende Daotdefe ginghen de Drie Hora- 
tj Dt, 
Jk: a, zertijdts Portuen{is. 
S.Pancracij, eertijts Aurelia. 
Septimiana, vooꝛmaels Fontinalis, 
Torrione, vooztijtg Pofterula. 
Pertu as 

SSpiritus. 
Belvedere, 
Cenello, eertijtg Anca genoemt. 
Wat nude voornaemſie ſtraten belangt/ 

daer warender 29. alhoewel dat elcke Podr⸗ 

ten/ de firate Appia, Die Appius Claudius, 
Cucht-beer zinde / plabepen liet ban De 
Poorte S.sebaftiani tot Capua toe, Trajanus 
ermaeckte die tot Brundufium toe/ ende 
as ghenoemt de Koninginne der Straten, 

overmits dat over de ſelve byna alle trium: 
phen paſſerende / ù de Stadt quamen. 
De firate Flaminia, die C.Flaminius, Bor⸗ 

— ———— zijnde / plavepen liet Han de Porta 
el Populo tot Riminitoe/ ende men noem⸗ 

de Die de breede ffrate/ overmits dat die haer 
uptſtreckte tot aen het Capitolium toe. 
De ftrate Emilia Wiert boor Lepidum en: 

de Flaminium Borgermeefteren gheplabept 
tot Bolonien toe. 
De Suburra began onder de Collifea, ende 

gina tot de Kercke 8. Lucæ in Orfca. 
„De Sacra begon bp den Arcum Conftan- 

tini, ende ging tot den Arcum Titi, ende door 
de Marckt (anders Forum) tot het Capito- 
lium toe, 
De Nova ging door het groot Palais en: 

be het Septizonium tot de Daed-floven An- 
tonini. 
De Triomphalis ging Han den Vaticaen⸗ 

fen Berghtot het Capitoliumtoe. Vefpalia- 
nus repareerde de felve/ ghelijck men fiet in 
eeu Marberen Opſchrift / flaende Loor het 
Palays Confervatotum, 
De ffrate Vitellia ging ban den Bergh 

Tanicùloaf totde Zeetoe. / 
De rechte ſtrate (anderg Via reta) Wag 

op Kampo Martis, 
De booztreffelrichfte der Berghen/ daer 
Romen op getinmertt ig / Waren Capitoli- 
nus, ofte Tarpeianus, ende Saturninùs, nu 
Kampidoglio ghenoemt of Kapitolio, opde 
welcke waren Go, Cempelen/ Kapellen) of 

Hupſen / 

VI. 
t Getal Het 
Straten bã te de zijne hadde; Maer de vermaertſte wa: Fo men, 



220 Den Staet der Kercke, 
Bupfen/ den Goden toe ge wpet:de heerlijck: | 
fte defer/ was den Tempel Jovis / inde 
Welcke de Triompherende traden / om den 
Goden van de verleende verwinninghen te 
daucken. 
Den Bergh Palatinus, nu het groot Pal⸗ 

leps ghenoemt/ ie onbewoont/ zijnde bol 
Wijngaerden/ ende is een mijl in de rondde. 
Romulus begon alhier be Stabt/ om dat hp 

_ meende alhier opghevoet geweeft te zijn:en: 
de Heliogabalus dede Dien met Porphyr⸗ 
fieen plavepen. 
Den Bergh Aventinus ofte Querquetu- 

lanus, is die gljene daer de Kerche S,Sabinz 
op ftaet/ ende heeft meer als z.mijlenin den 
ontgang. 
Der Berghs Celia ig die daer de Kercken 

S.Ioannis, ende Pauli op ftaen/ tot S. Tan de 
Latran. 
Den Efquilijnfen Berch/ is daer be Kert⸗ 

Ke ban S.Maria Major, ende S.Perrus ad vin- 
cula. 

Den Bergh Viminalis, alwaer de Kerc⸗ 
ken zijn Van S. Laurens ende S.Potentiana: 
Ben Bergh Quirinalis, ofte Agonia, wort 

uu Montecavallo genoemt. 
Den Bergh Ianicularis is die gere daer 

be Kercke ban S. Petrus Montorio in Tran- 
ftevere is. 
Ben Bergh Pincia, alwaer de Kercke 

S. Trinitatis ig, 
Daer zijn nach andere clepue Berahen/ 

als den Vaticaenfen/ daer de Kertlie 8. Pe- 
tri, ende het Hof des Paus op ie; den Cita⸗ 
doiriſen Bergh / om datmen daer eertijdts 
de Boudt-meefteren verdaghvaerde / wan⸗ 
neer fp hun vergaderen moften om Magi⸗ 
ftraten te kiefen. Deu Berghs Hortulus, afz 
Waer den Bergh Pincia begint aen de Poor⸗ 
te Salaria, ende gaet tot de Porta del Popu- 
lo, ende bau defen Bergh gingen De gene af 
in het belt Martis, die eenigh Ampt door om⸗ 
ghecochte ſtemghevingen verſochten. 

De qbartie⸗· Romen was eertijdts in 14. quartieren 
ren ban Ro- verdeplt / doch heefter nu niet meerals 13/ 
men, ok Mamelijck/ het quartier der Bergen, 't welck 
id * tot een teycken drie Bergen heeft. Dat van 
Merce Colonna, voerende een Kolomre. Dat van 

Frejo,toerende drie Gappieren. 8. Euftachij 
uartier heeft eenen Salvator tuffchen twee 

Goomnen. Dat Lan Ponto, heeft een Brug⸗ 
ge: Regole heeft een Bert: Ripa Loert een 
adt: Traftevera een HLeeuwen-hooft:Cam- 
pidoglio een Draken-hooft: Parion eenen 
Griffioen: Pigna een Hat: Campo Marzo een 
Mane: Bet quartier S. Angeli boert eenen 
Engel tot een Wapen. 

VII. Defe Stadtis tot feben malen toe ghe⸗ 
nomen Dan berfchepden volckeren. Deeers 
fiemael gefchiede 364- jaren na hare bouwin? 
ge/ bande Gauloifen onder haren Capiteps 
tie Brenno. De tweedemael Was Soo. jaren 

Boe Beele Daer na/ door de Vifigotthen, 40. Jaren daer 
— eis, nadooz de Vandalen, 18. jaren Daer na door 
gewonne NS, De Erulen, daer na noch 14, jaren boor de 

Oftrogotthen; noch 12. jaren hier na maeck⸗ 
te Tolitus hemfelven Meeſſer hier ban: ende 
ten laetftenin hetjaer ong Deeren 1527. den 
6. Mapy is die inghenomen door het Depzle: 
ger Karoli V, belendt door den Bertone Lan 
ourbon: @venwel al iſt fake/ dat defe stadt 

fo menighmael genomen /verbrant/gerooft/ 
ende onghekeert ig / nochtang cammen has 
ren ouden lof in de uptmuntent hert der Das 
dapfen/ Kercken / Geftichten ende Hupſen / 
genoegbfaem bekennen. 

Laet ons uu eens de vefte defes gantfchen 
SDtaets van Gomaupen Daor-fien/ na Dien 
wp hare Hooftſtadt genoechfaem doorſnof⸗ 
felt hebben. u. J 

Bet Latium ofte Campagnadi Roma is 
verdeplt in out ende vieuw. Het oude ſtreckt 
fich upt van den moudt des Tpbersaf/ tot 
den Bergh Circel, ontreut sos mijlen. Det 
Pieuwe van deu Berg Circel tot de Hebie: 
re Garillan. Dit was eertijdts een Landt⸗ 
bat wonderlijcken bol bewoont / ende met 
grooteende vermaerde Dteden-befet Was? 
die vanhet ghebuerfchhap met Romen hare 
aenwas kregen / ende naderhant Vernaemt 
zjn gheworden Door de vooverpen Ende 
courfender Barbaren. Romen light in het 
Latium. De andere Dteden zijn Oltia, Ardea, 
Neptuy; Et Welck door de cuwinen ban Anza 
opgekomenis) Terracine, ende iu het Laut 
Preveftinum, Tivoli, Anagni, Frefolone;, 
Veruli, Alatci, Bauco, Segna. Wupden Wort 
dit Lantfchap in dzpen gedeplt; vamelijck / 
ín Latium, Campagna di Roma einde Marem- 
ma, datis te ſegghen / Teeſteden. Den ſtaet 
ver kercke epndight aen Terracina, teghen 
het welcke Gazetta light/ een feutel des Ko⸗ 
ningrijtx gan Napels, 

’t Patrimonium S. Petri, ghelaten-aen de 
Kercke ban Romédoaz de Graviune Mach- 
tilda, ten tijde des Paus Paſchalis / int jaer 
roo, ſtreckt ſich dan la Pefche, die hem in 
de Zee uptwerpt aen dees zijde den Bergh 
Argentarium, ende Lan Quirice tot Geperan, 
Men fiet tuffchen la Quiane, eude den Ty- 
ber het Meyr Thrafymenes, ende Wat ver⸗ 
der de bermaerde ſtadt Perugifia, ende tuſ⸗ 
{chen de Gebiere Fioreende den Tyber light 
Piuglian, Aquapendente, Orvieto, bermaert 

„om zijne gelegenthept/ Put / ende Hof: Bel. 
feno met zijn Mepz / Montefiaſco, Bagnaree, 
Caftro, Nepe, Viterbo, vermaert ban wegen 
de lannooeriae Woorplaetfe der Pauſen / 
terwijlen fp door den Boomfchen Kaet ghe⸗ 
guelt wierden: Orto, Galefe Caftellana, ende 
uade Zee-kantCornetto, Tofcanelle, Civi- 
ta Vecchia, Porto, Bracciam op het Dep: 
Sabbatin, Roncillon,-Sutrin, ende Martini- 
an, alwaerbde Stadt der Vey Was. 
‚Den Epber gepaffeert zijnde / treedt men 
in Vmbrien, 'twelcnubet Hertoghdom ban 
Spoleten genoemt wort / eñ ie ten meeſten⸗ 
deele ban de Alpiſe geberghtẽ beſchaduwet / 
waeromme dat het Vmbriagenoemt ig. De 
fteder alhier zin Borgo à S. Sepulchro, Cité 
de Caftello,Augubio, Todi,alte op den Tyber 
gelegen; boorde: Terni, Spoleto, Norcia, 
—— Aſſiſi, Nocera, Camerin ende Ame- 
la. 

Sabinen íg een Landt aen bepde de zijden 
met de Alpife Bergen beloten. Betis fmal/ 
maer lang / vanden Tpber af tot Lamenta- 
ne. De andere grenfen hier aen tuffchende 
Negro ende 'tAlpiſe geberghte/ende tuſſchen 
den Tyber ende de Teveron, die de Sabinen 
van de Equicolen fchepdt. Zijne voornaem⸗ 
fte plaetfé ʒijn Riete, Narni,Ocrricoli,„Maglia- 
ne,Farfa, ende Palumbare. 

Marka d'Ancona firecht tuffchen de Al⸗ 
pife geberghten eude de Zee/ van Tronee tot 
Foglia toe / ende begrijpt veel ſchoone plaet: 
fen / onder de welcke Fabriano feer Lermaert 
is / ende elf Kerds-bifbommen ofte Biſdom⸗ 
men. Onder de Steden / die ban den groot⸗ 
ſten traffijt is / ſteltmẽ Ancona,de machtigh⸗ 
fte is Ferma, de ſterckſte la Rocca, de ſthoon⸗ 
fie ig Aſcoli, de vetſte Ief, de oudtſte Ofma, 

de meeft- 
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3 ofte Romanyers- 
de meeft ghegunde Macerata, Want daer 
wooont den Gouderneur defer Provincie, 
de heylighſte tg Loretta, 
Romanyen, ftreckt hem ban Poglia tot 

Panaras ende Van de Alpes tot de Po: Zijn ſte⸗ 
den zijn Rimini, Cefene, Fayenza, Ravienria, 
Forli,lmola, ende noch Sárfina, Cervia,Berti- 
nora. Seg mijlen van Fayence light Brifi- 
guelle de Hooft ſtadt Lan de Vatlepe La- 
mon, Die 10, mijlen lang/ eude 6. breedt is / 
bewoont Van 16, dupfent ftelen, De Edelſte 
ban alle defe ig Ravenna, alwaer fonumighe 
Kepfeven hare woonſtede gehouden hebben/ 
Ende daer naer de Exarchi (ofte Stadchoude- 
ren) der Kepferen Pan Conftantinopolen, 
Ende om DiefWille dat bele Biftorp-fcljzijber 
ren van het Erarchactfchap dicmael ghe⸗ 
dachtenis maken/ dunckt mp goette n / 
alhier haer begin/ voortgang ende eynde te 
verhalen. 

Begin / Bet Exarchaetfchap begon na dat Narfes 
boosrgang/ Den Lapiteyn Iuftiniani, ende Daer Ha deg 
endeepnde Kepyſers luftini, de Gotthen upt Italien ver⸗ 
des — dreven hadde; den eerften Exarchus was 
ee Kepa Longo, de welcke zijne woonſte te Ronsen 
ba Conften- Houdende/ gelück de Konmingen der Botthen 
tinopelen ín gedaen hadden / weghnam het gewoaultjck 
dealien, De gebzupck des Gouvernements bp Provin⸗ 
welcke foo cien/ ende ftelde in alle be plaetfen Wan inz 
— als hart portautie eenen Kapitepu / ghelick oock te 

ehouder Bomer; Wwegh-uemerde den Wacdt ende 
Borghermeefteren. Den Exarchus hadde 
doenmaels groote macht / maer het Kück 
Daer ria ter heder gebelt stride doo de Lom: 
barden / nam het Exarchaetfchap een epiide, 
Als Pepinus Aflolfum verdreven hadde / in⸗ 
beftieerde hp de Kercke / hielt den Exarchus 
Ravenna, Sarcine, Claffe, Forli ende For- 
limpopoli, welcke ſtedeneenen ſtaet match: 
ten/ Diemen noemde —— bupten dez 
fenftaet befat hp vogrder Bolonien, Rheg- 
ge, Modena, Párma, Plaifancen, ende de anr 
dere Steden / aheleghen tuſſcthen de Alpes 
ende oe Reviere Po. Bet Exarchaet{chap vam 
epnde in deu Pare 7 s1.itnhet welcke Aftol- 
fus, koning der Loinbacrden/ Ravennam 
innam / fo dattet in als geduerde 183, jaren. 
Waer onder dit aemnerckens waerdiah is/ 
dat de Roomſche Keyſeren / byſonder Hono- 
rius, daer na de Koningen der Gotthen / en⸗ 
de hier na de Exacchi, Ravennam altit on⸗ 
der alle de andere Steden Van Iralien are 
woonplaetſe waerdigh geacht hebben, 
Den moetwil der Exarchi tegeude Pau⸗ 

ſen / Was oorfaecke dat den Aerds · biſſchop 
van Ravenna teghen deu Paus ten tijde El- 
meraldi rebolteerden / eunde defe revolte duer⸗ 
de tot den Paus Donnium toe/ ofte (fo ſom⸗ 
mige willemtot A gathonem toe/doen T heo- 
dorus den Aerdts viſſchop fiende dat zijn 
Beefieltickhepdt hem qualücken trachteer: 
De/ zijne kercke den Paus onderwierp. De: 
fe Provincie daer Wp nu af trl Was 
eerjt Flaminía genoemt/ maer Carolus Mag- 
nas, Willetide den naem deg Exarchaetfchaps 
bernierighen/ ende het bolck tot de Stadt 
Romente meer genepght mraken/ noemde 
het Romanyen. 
Den fraet ban Ferraren is qtoot ende ghe⸗ 

matkelúck / aengheſien (fo men Modenam 
Daer in begrijgt/’t welck een lidt defes ſtaets 
geweeft is) het in de leugde heeft Van de A⸗ 
Driatife Zee af tot de Tprreniſe Zee toe/ onz 
trent 160. mijlen: zijn beeedde tan de kuft af 
is ontretit so.mmijlen. Dan Primara tot Mag- 
navaque zijn ontvent 9, mijten; van Magna- 
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vaquetot Yolane 18. mijlen; van Yolane' tot 
Gotra 18,van Gorra tot de grenfen der Were: 
tianen 6. mijlen. Wan d'ander zijde in Lom- 
bardyen fg van S,Ambrofio (een plaetfe in 
Bononien) ghebuer met câftel-franco, vijf 
molen; ban Modena tot Regio rs, mijlen. 
Op ſommighe plaetfen is het brtedt / erde 
op fommighe fimal. Bet Ferraroite Landt 
venft met het Ravennoife ende Bononoife 
adt; defe ftadt is oock aen het Denetis 

aenſe gegrenſt door de plaetfe van Polifelle, 
Den Grave vanla Mirando paelt met Bon- 
dena, een Kaſteel iùt Fetratoife Landt. Den 
Pertogh Lan Mantua grenſt ‘aen la Stellate, 
“Daer zijn behalven Ferraren eude Regio 
noch fterche Stebderi/ als Comacquio den de 
Maraſſen bande Adriatiſe Zee/ hoch meer 
andere Kaſteelen in Romanyen, la Grafigna- 
ne ût Tofcanen, ende epndelijtk Carpi, een 
voortreffelücke plaers / gheleghen in het 
befte ban defen ffaet. Deſe plaetfe Wiett 
door den Leper Carolum V ‚gegeven aen den 
Dertoge Alfonfum , toor het deel dat hem 
doot de rebellpe des Weeren Marci Pij den 
bet Aüjche afgheftorven was; been Bertos 
ge dan behielt her felbe Han den boorngem⸗ 
der Pio, hem fn wiffel gevende de Veerlfichs 
heyt var Saxole: maer Den Heere Leonel Pij 
zine poztie voor cen wiſſelinghe ofte redes 
ſycken prijs afftaen Willeude/ 18 verdreven 
van het geve hp befadt/ met toelatinghe des 
Kepfers/ door den voornoemden Hertoghe / 
die aderhaudt tot eeu prijs hier voor in de 
Wiſſel van Venerien gheleydt heeft/ de ſom⸗ 
me van ooooo. kroonen / die Leonel even⸗ 
wel nopt aenvaerden en Wilde. De Stadt 
Ferrare heeft 6. of 7. mijlen omigangs / ſchoo⸗ 
ne firaten/ heerlicke Palayſen / eert fame⸗ 
lijck ghetal ban Kertkenende Kloofteren, 
met een Kafteel/’t welck de Woonplaetfe der 
Bertoahen was. Daer zijn oock rot ahêrief 
der Frwoonderen/ Scholer tot deffemnghe 
in alle konſten ende Wetenfthatipen, — 

Det Graeffchap van Venifebeliboit beu 
Pae wiede toesmén rekent alhier, Dier Ste: 
den / namelck/ Avignon, Cârpehtras, Ca- 
vaillonende Vefon; de Weltke ban de Rhof- 
ne befgoelt worden / als oock Han de Du- 
rance ende de Sorgue, Behalven defe zijnder 
noch So, bemuerde plaetfen. Avignon Wiert 
ghekocht doop den Paus Clemente VI, ban poe pie 
de Koninginne Ioanna, de dochter Roberti, Graefſehap 
des Konings Hau Napels, inden Jare 1352. aen de Paug 
maer het Graeffthap van Venife Wiert ghe⸗ gekomen te/ 
confifgueert (fo fommighe Wilten) doordeals mede 
Ketterpe des Graven Raymond: Han To- Av'gnon, 
loufe. Dé boornoemde Dtadt Avignon, ban 
welckers begin meu naulijtx pet. ſeeckers 
Weet/ heeft bpna alle dingen tor Het ghetal 
van feveren/ als 7. Parochy Kerchen / 7, 
Gafthupfen/ 7. Kloofterenmet Monicken / 
ende 7. Kloofteren met Pouren/-.Collegien/ 
ende 7. poorten. Defe Stadt is vernaemt ges 
Worden door de wooninghe die De Pauſen 
aldaer ghehoitden hebben den tijdt Van.7o. E 
Faren/ dat fs Han Clemente V, af/ tot Gre- 
gorium XI toe. 

Gheftalteniffe. 

Campágna di Roma isqeen goet Landt / 
t welck veel opbzengt/ ende Wort mêt veel 
Wateren befpoelt / alhoewel het ſommighe 
fcherpe plaetfen heeft / die oock ſteenach⸗ 
tich zriu/bie evenwel niet geheel ledich eñ on⸗ 
nut zin / maer beguaert tot weydẽ en boffen. 

* Vmbrien 

xy, 
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Vmbrien ig een ſeer Wel bewoont Landt/ , Deinckenmach; behalben noch alle de ande 

beel opbrengende / nadien ſonmighe ſchri⸗ 
ben dat een deel deſes Landts fo Dzuchtbaer 
is / dat / om wiet Van het andere te ſegghen / 
de Beeſten aldaer twee Jonghen t'eender 
dracht voortbrengen. Het andere Beel deſes 
ZLantfchaps/ is bpnaghebheelmet laeghten 
ende Geuvelen verdeplt/ oock Hzuchtbaer 
nde. 
ke Det geheele Landt van Ferraren ontdoet 
fich in fchoone Wepden/ ghelück oock een 
vet deel des Landts ban Bononien, Forli, 
\avenna, ende Romanien. he 
Cornelius Tacitus gheeft den prijs deg 

vrucht baerheyts ban Ícalien aen de belden 
van Rieti ende Terni. Plinius ſchꝛijft datde 
Wepden Des Laudts ban Terni, Diemen bez 
bochtighen can/ viermael des Haers ghe⸗ 
maept Wierden ; ende die niet bebvochtight 
connen worden / driemael. Maer de goet: 
heyt deſes Landts en can niet beter bekent 
Wozden dan uptde groothepdt der Koolen 
ende Badijfen. _ 

Plinius fchzüft ban het Landt van Rieti, 
dat het gras afghemaept zijnde des daeghs/ 
s nachte wederom fo groept/dat de ſtocken 
Die ter aerden legghen / deg anderen daeghs 
Wederom al met gras hedecht zijn. Bet 
Landt, t welck tuſſchen Spelle ende bpole- 
to is / hebbende 18. mijlen inde lengte / ende 
4.milen inde beeedde/ is Dol granen ende 
fcupten: oock ’t gere dat ſich uptftreckt ban 
Perugiatot Aſſiſſe ende Tondi, nach die ban 
Viterbi ende Romen en zijn niet min goet. 
Dier na/ dat deel ban Bononien, dat even aen 
De Alpes comt/ ende 't gantfche Romanien, 
zyn alle onderfchepden met plepnen ende 
Geubelkens.La Marka ende alle d'andere deez 
endefes Dtaets zijn alle fo Wel geleahen/ 
datmen foude feggen/ dat dit Landt debat; 
teert Waer in het meer uptmuntet/ of in 
vruchtbaerheyt / of ín aengenaembept. 
Maer de omliggende landen ban Rimini, 
Fano, Afcoli (bpfonder ban de mont ban 
Fronte, tot Die ban Afone) Ferme, Perugie, 
ende ban Corner, zijn (eer aengenaem. Sp 
ûberbloepen alle in Granen / Olpen/ ende 
Wijuen/ ende fenden een groote menighte na 
bupten/ meeft Wijnen erde Olp. Daer zin 
Beel FBepzen/ onder de welcke die ban Peru- | 
gieeen ban de viſrijckſte van geheel Italien 
18; noch zjuder de Mepren ban Volfena, 
Braflian, Vic, Piediluco, Subjaco, Foglian, 
met de Élepue JRepyen ban BafTanel, Monte- 
rofe,Baccan, S.Praxede, Caftel-gondolfe,enz 
de Neme. De twee boomaemfte Revieren 
Ban Iralien pafferen door defen fraet op haer 
breedſte / te Weten/ de Po, ende den Tyber, 
behalven defe zijnder noch beel andere) aenz. 
ghefien den Tyber alleen meer alg 72. ſo be⸗ 
en/ als Bebieren opveemt. 
Daer zijn alderhande Baedſtoven te 

Tivoli, Lamentane, Stiglian, Vicarel, Anti- 
cole, Vitetbe, Porrette ende Scorpetre. 

Daer is cen feer rijcke Aluyn-⸗müne te 

de menighte der plaetfen/ die teel zijn. En 
ſal my oock niet verlengben om De Gafpren 
ban Amelie, S.Gemini, ende Narny. 
Wat falicfeggê bande andêre dingẽ / daer 

het de bolhept af heeft? Bet veedt ſeer groo⸗ 
te ende ſtercke Offen/ Voorremelijck in Ro- 
manyen, ende Ccmpagna; Het koepen fo Wel 
als let rd is daer feer ſmakelick / 
als oock het Verckenbleys / ende voorneme⸗ 
lick Dat vant gheberghte comt. Det wildte 
bzaet is aldaer gauts overbloedint, prinrie 
pael ontrent Romen hp Sermonette, Terra- 
cinen ende Neptune, alwaer Wilde Derchez 
nen Van ſonderlinge grootte zyn. 
Campagna di Roma heeft tWeederiep 

aert ban Paerden/ die wepnigh de Papelfe 
ontwijcken. Ten heeft oock geen Witderuifz 
fen ghebzeck / alwaer men bele Epckelen 
vindt / ende goet Tinunerhout/ oock tot ans 
dere dingen beguaeim. : 
Men bindt oock in Veel plaetfen menigh⸗ 

te van Steenen / om te bouwen/ ouder Le 
welcke die ban T rivertin, diemen met cleprie 
Moepte bebouwen can/ Den Prijs Winnen: 
Want fp niet alleen tegen den tijdt en weder⸗ 
ftaen/ maer worden oock beter ende vaſſer. 

Marka d'Ancona Heeft vlacke ende laghe 
Landen/ rück ban Oip ende Wijn/oock bele 
granen. —* 

Det Graeffchap ban Veniſe ig ooch feer 
aenahenaem/ ende brengt zine Meeſteren 
beel pzofijts/bpfouder in Wijné/ die in goet: 
bept ende ſterckie geenighe Han Vranckrijck 
en Wijchen; tamelijche menighte ban gras 
nen/ende overbloet ban frupten/ die fa. goet 
sijn als elders. 

_ nde nadien Wpten Hollen de gheftalte- 
niſſe des Staets der Kercke vertoont heb⸗ 
ben/meene niet ongeboegelyck te ſullen ztjn/ 
zijne ghebzeken aen te mercken / op. datmen 
daer eenighen raedt in ſchicke. 

So moetmen dan Weten datter fes cans 
Ditien berepft Worden tot be Volmaeckt: 
bepteenighen Landtfchaps; vamelijch/ de 
goetbept des Lochts be veelheydt Hau Waz 
teren / den Landtbouw / de Koopmaifchap/ 
be ſeecker heyt / ende boven al het groet ghe⸗ 
tal van i woonderen; overmits dat hier ban 
alleen de gantfche reſte bependeert. 
Wat nude Locht belaugt/ men moet hez 

liennen / bat deſen ſtaet hieraf ghendegh⸗ 
faem verongherijft is gengheſten de gants 
ſche Zeekant/’t geheele Landt van Corner, 
'tgantfehe Campagna di Roma met cen 
guadeende ongbefonde Locht gheguelt ig: 
t welcke Voortcomt ban de Boſſen die de 
meefte Zeekant bedecken / oock de Veelhept 
der Maraſſen. Tot het welcke geenen raedt 
en is/ als de Boſſen om te hacken/ de Ma⸗ 

| raffeu te drooghenende te dempen/ ende het 
Landt met groote hupfen te betimmeven: 

‚_ Want ín het Lant rontfom Romen ef Cam- 

Srolfe; Soutmijnen bp hopen te Oftia,Cer- | 
via, ende Comacquio,alwaer oock noch den 
meefien Aelvang is Van geheel Itelien- Daer 
Waft goet blas/oock overvloedigh te Fayen- 
ze, ende telLugo; beel kernip te Chanto, 
Butrio, Pieve, ende ontrent Perugie. 

Teken falmn niet verlooven in het ver⸗ 
hael der Wijnen / maer 't ghenoeght mpte 
fegaen/ dat aeheel Romanyen, Vmbrien, Pa- 
trimoniam, Sabinen, ende Campagna di Ro- 
ma De befte Wijnen boostbrengben/ diemen. 

pegnen, bpna gheheel van bewooninghe bez 
rooft zjnde Worden de Boeren fieck / riet 
alleen ban de quade Locht / maer oock ban 
weghen daer fp op flapen/ als mede bande 
hitte der Sonne / ende de koude der Pare, 
tegen welcke ongevallen fp noch raedt / noch 

beſcherming en hebben / noch oock gene heb⸗ 
ben tonnen/ ten ſy door het middel der hup⸗ 
ſen / die hun Lan de quade toevallen deg 
Tochts/ ende Zupde-Winden befchermen 
COUNEN, 

Dit ghebꝛeck van goede Locht quelt Het 
volck aldaer feer/ ente ſoude feer lichtelijck 

geholpen 
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‚ Bet goet oe 

ofte Romanyen: 
geholpen connen worden) fo de groote daer 
in boozfagen/ ofte meer acht (loegen op het 
germeene dan op hun epghen profit. 
Wel ig waer Dat het Kant rontfom Ro- 

men, Wel zo, mijlen verre / gants vrzucht⸗ 
baer ig/ oock oberbloepende in Koren / ende 
Bleed / oock vedelijcken Wijn; maer Wat 
ift? dit fo Bruchtbaren Landt is bpna gants 
onbew odont / fa dat jaerlijcx aldagr Lan ver⸗ 
ſchepden plaetfen/ oock upt Lombardyen, 
wel ontrent de 40. dupfent Arbepderen/ fo 
om teploeghen/ als om te plucken comen 
moeten/ ende de overighekeeren/ na bat de 
vruchten ín der fchueren zijn/ Wederom na 
Bupg: want daer fterfter Veel ban weghen 
de groote hitte/ ende de Zeewinden / die als 
daer upten Zupden ende Zuptweften waeps 
ende groote ſchade onderdoen; Do dat het 
ZLandt/’t welck eertúts een ongteloovelijck 
ghetal menfchen in hadde / tegenwoordigh 
bpna ledigh ende berlaten lepbt: oock be 
plaetfe / diemen Romana noemt/ ban de 
poorte Herculis (ofte Porta Ercole) af/ tot 
boorbp Tarracinen toe/ hebbende ontrent de 
150. mijlen ín de lengde / nauwelijck Sooo, 
Fnwoonderen heeft. 

Oude zeden der Romeynen, 

Be oude Homepnen waren ban natueren 
gebozen/ oock genepgbt tot den oorloge / enz 
de maeckten in den beginne wepnigh Wercr 
vande Studie ‚ maer ten laetſten nadat fp 
haer Gijck een Wepnfgh bergroot hadden/ 
ende op Haer ruſte faten/ begonnen de groo⸗ 
teende rijcke de wetenfchappen te bemin 
nen/ ende begaven haer feet vyerighlijcken 
tot de Studien; fo dat oock de gene die de 
ampten over het belept der Bepzlegheren 
hadden / waren feer geleert; ende en Wagons | 
der hen boor geen ſchande gherekent dateen 
Krüghs· inaũñ oock in Dype konften ervaren | 
Wag:maer daer tegé/ / ſaghmen de Jonge lin⸗ 
gẽ ban de treffelijckfte geflachten binen Ro- 
men, de faken harer medeburgeri/ende daer 
fp vooght over Waren boor DE Baet peten, 
ten ende verantwoorden / hun beghevende 
tot wetenfchappé/ Verfelt met welſprekent⸗ 
hepben/ foechende allerhande kenniſſe harer 
Wetten/ om niet als byeemdelingen ín haer 

‚ togen lant te wandelen, Fn den eerften war 
‚ notgen ende reñ fp feer ſober met wepnigh te vreden / 
‚ foberhepde 
‚Ber oude 
Komepnen 

berachtende de groote rijchdonunen; fo dat: 
mer ghevonden heeft ban de Loornaemfte 
des Stadts / als Valerius Publicola, die ban 
het gemeene befte begraven mofte worden: 
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adde haer fa befeten/ bat fp gant gheen 
arighepten maeckten dupfent derhande 

(teoopinghen iu de Provincien te bedzijden; 
te leenen op groote intevefteri, tenlactften te 
bannen/ ende om te brenghen haer eyghen 
mebdebozgeren/ op dat. fobare goederen bez 
fitten mochten. 

lick men in Senecam fien mach/ Die iu En⸗ 
elandt alleen 4, ofte soo. dupfent kroonen 
dde / Waer af hp groote inteveften track. 
Auden beginne eu dachten fp nergens aus 

berg op/ danop be vergrootinghe van hare 
Bepublijcke/ maer ten laet ften heten fp haer 
berboeren tot de begeerljckheyden bau haer 
epgennut/ ende tfedert giughen alls dinghen 
boe langer hoe ergher; ende de eergierigbert 
der Koomſche Borgeren / keerde den ftaet 
der Bepublijcke om/ ende bracht die onder 
be heerfchapppe vaneenen alieen, Dv had: 
den groot vermaken te fien het JReufche- 
lijcke bloet-bergieten op de Daer toe beſtemn⸗ 
de plaetfen/ fo door Sthermers/WDechceren/ 
Wilde-beeften teghen Menſchen / alg auders 
ſints. Vorders hadden oock de groote boor 
een ghebzupch/ den volcke tot een gave 
laten/ uptrepcken fo bele maten kozeus en 
be fo veel wjns eltk voor’t hooft/ ooch cer 
nige nulthepden te bewijfen in de uptdepline 
gen van eenighe ſtucken gelts. De Padereu/ 
ctomende bau be Steden / ofte ſonder upt 
den hupfe gheweeft te hebben/ kuften bare 
Dochteren/ omte bekennen of fp wijn ghe⸗ 
droncken hadden / ’t welcke een voueerlücke 
fake ouder den Aomeynen was. Sp en lie⸗ 
ten hare kinderen niet gaen eten buyten has 
ren bupfe/ noch en lieten haer niet toe eee 
uighe oneerlijcke woorden te (preken ; fons 
den die na Tofcanen; na Athenen, eude na 

e gene Die woor de wijffie Sirihey: 
bernaemt Waren/ Waren de gierighſte; gez odẽoeccc· 

Andere die / na dat fpde Beprleghererr ghe⸗ 
boert hadden/ leyden haer eygẽ Äapen Loor 
haer klepn hupfgefin te koocken. Een ander 
hielt het hantbat des ploeghs / doemen hem 
de tydinghe bzocht/ Dat hp* Opvergefea: 
meefter ghemaeckt was: Een andere, die/ 
na bat hp Overſte des Legers was / verlof 
eyſte om na hupste treckenende aldaer on⸗ 
der züne arbeyderen order te ftellen/ om 
twee of drie gemeten lauts / die Gp hadde/ 
te laten bearbepben. J 
Maer tſedert Ale, bupt fo veler 

lantfchap pen ghekreghen / ende de lecker? 
hepden Det beeemdelinghen gefmaerkt had: 
der, hebben fp inde felbe oock fulcken ſoe⸗ 
tighept gebonden/ dat de welligt ede don⸗ 
——— in haer fo ghegleden is / dat 
p ín befen beele alle andere natien té boven 
gegaen zĳn. Cen anderen/ de gierigheydt 
ende begeerte tot hebben(hoe het oock Ware) 

wanneer fp ginghen trouwen/ indefer vóe= DALE — 
pronckten/ 
als fp foudë 

acht gaen tour 
» Dat is: 
Dikaror. 
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haer zÿden. Joch ftelde men boor hen ven 
Spinrocken met blag bederkt/ daer eenn ſpil⸗ 
fe bol gareng op flack; Daer na lieten haer 
Water ende vyer aenvrakien. Men ontſtack in 
De Beuploften niet meer als vijf toortſen/ 
bie de Bou-meefteren geoon waren ſelve te 
ontfteecken. 7 did 

Welck gee _ Deiederlep ſoorten ghebrzuyckten fp in 
biupck {n hare eebt-fchepdinghen: De eerfte noemden 
hadden it fp Repudium, dat is verſtootinge; ende wag 
—ã Wanneer de man zijn vrouwe verliet/ fonder 

* datde brouwedaer toe inwillidhde. D'eers 
fte die defe maniere gebzuyckte / was Car- 
bilfus, 1oo, jaren na de bouwinghe der ſtadt / 
—— Vrouwe hem geen kinderen en 
teelde: C. Sulpicius berſtiet De zijne ont dat 
fp upt den hupfe indé Baed⸗ ſtove gheweeſt 
hadde / ferider ecnen ſluyer op den hoofde te 
ebben, Q.Antiftius verſtiet de zijne / om Dat 

hy haer hepmelijck hadde ſien ſpreken act 
een vbey gemaechte Douwe. P-Sempronius, 
om dat fp ín openbave Schouwfpelen / ſou⸗ 
Der zijn Weten/ gheweeſt Ladde ; ende Caſar 
berfitet zin Dzouwe onrhet vermoeden dat 
Hp op Clodio hadde/ die ghevonden Was ín 
Prouwen rleederen op een jaer-feeft/ Dat 
Pompeus gheviert hadde ter ceren ban de 
goede Godbinne. Wet tweede ghebrupck 
was genoemt Divorcium, ende deſe manie: 
re van ſcheydinghe geſchiede met haer bep: 
der wille, De derde was Separâtio genoemt/ 

‚ende ghefchiede ten belreve van Den Pine. 
XX, De oude Gomepnen handelden met de 

doode op tweederlep manieren / ende hade 
Vierderlen Den oock tweederlep uytvaerden Waer eer 

granipren _ ffe manier was de doode met aerbe te beder⸗ 
———— Ken/vende te begraven / ghelijck wp doen: 
booden, dandere / De lichamen te verbranden; doch) 

deſe manier en duerde niet lange: d'eerſte der 
Baetf-heeren die verbrandt wiert / was Syl- 
la, Numa Pompilius was den binder van de 
uptbaerden/ ende ſtelde een Opper⸗ biſſchop 
die hier den laſt ober drꝛoegh. De eerſte ee⸗ 
re / diemen den vermaerden mannen op ha⸗ 
xe untvaert Dede / was / de ſelve te prifen 
met een wüidt liftige reden / ghelijtk Cæſar, 
2. jaren out zijnde) zyuen Grootvader loof: 
de / ende Tiberius: jaren oudt zijnde / loofde 
zijnen ader. Detweede was/ Schermers 
tegen maltanderen te doen verhten; Marcus 
—— Bruti ſonen / waren d'eer⸗ 
ſte/ die dit ter eerren van haren Dader. op⸗ 
ſteldenz de derde was / een groote ende voor⸗ 
treffeljtke Maeltdt te bereyden. Dewert: 
de / was eenigh vleys den gantſchen volcke 
upt te deylen. De eerſte / die het uptdeplden/ 

aes Wrede gene die de ſorghe bevolen Was: o, 
von van verde uptbaert P„Licmipseen Rooms 25024 
“0,0 ger/feer geacht ende rck. Sp fropbenfonr 

8 „wilen, aork bloemen ende parfupmen-ap de 
BGraven / gelijck den Rogmnſchen bolcke dede 
op-Be ptbacrt-Scipionis, Sp ftelden noch 

„op publijcke plaetfen ende ín de Eempelen 
(egt ere bercierſelen / alg fchilben/ / kroonen/ 
ende diergheljcke dinghen: ende de bene 
die mét deſen ſtaet niet en mochten begra⸗ 
ben worden / vermits de oncoſten groot was 
ren / Wierden op. den avont begraven / Lan 
ſommighe daer toe -gheftelde mannen / ghe⸗ 
noenit Veſpillopes: Men ſont den dooden te 
begraven int witte gecleedt: de naeſte bloet⸗ 
vrient ſloot hem Be gogen / ende een weyfigh 
daer na deden ſy de camer open / ende lieten 
bet hi ſgheſin met de gebueren ingaen / ende 
drie ofte bier riepen hein luyde bp zynen na⸗ 
me; daer na Wieg men em met Warna war 

Den Staet der-Kercke, 
ter: en vande erfghenanien veeghde Het 
hups meteen ſeker beffemhen daer toe ies 
fchickt/ ende op de pooztenftelden{p tacken 
ban €ppzeg-boomen: indien den dooden Lan 
cenigh ãenſien was, fo Wierden alle de Bor⸗ 
geren op de uptbaert ghenoodioht / door ee⸗ 
nen daer toe beftelden gHerfoon. PPanneer een 
Weduwe gheſtorven was / die maer eenen 
Man ghehadt hadde / die brocht men ter aer⸗ 
— de ſtroone des Maeghdoms op het 
hooft. 
Sp hadden voorts gebzupehelije ben Sole _ Xx1. 

daten tot vergeldingen banbaredapperbept Pan De 
ſekere Uroonen te gehen. Dee triumphalc Hronen Die 
kroon gaf men den Kapitepnen / ende was Ha * 
van Laurier, De bbeleger-kroon, was ban pie pun tel 
krupdt / ende gaf men Dien Genen / die een ggegueten 
Stadt Lan de belegering bLerloft hadde; ende Hadde/ ende 
d'eerſte / die defe ontfing/ was Sicinius Den- waren defe: 
tatus. De € Burger-kroon was tan Epchens „7 Corona 
bladeren ofte Steenpalm/ ende Wiert dien }ramphals 
gegeben/ die centgen Borger upt gevaer ge: jen 
bolpen hadde, De d Muyr-kroon Wiert van , Givica, 
den Capitepr den Soldaet gegeven / die eerſt 4 Mura lis, 
op de mupren der Dtadt Lan ben bpant was, 
De e Leger-kroon gaf men den gené die eerste cattrens. 
Ín der bpanden Hegber ende begravinghen 
quam, De f Scheeps-kroone was Boo? Dien f Navals, 
Dic eerft op het Schip des vpants Was: en, - 
de alle defe DyP laetſte Ktoonen waren Lan 
gout. De Muer· kroon was gelijck de fpitfe 
van ceren muer; de eZer-kroonop de ma⸗ 
nier ban Palliſſaden / ende De fcheepg-kroon 
gelyck de fnupt ban een Galepe, 45° 
Em Triumphe wiertden ſodanigen toes 

gelaten / die of Dictatores; of Boꝛgermeeſte⸗ 
ren / of Schouten zijnde/meer alg 50oo. man⸗ 
nen verwonnen / ende eenigh Landtſchap aen 
ben Koomſchen Hückegebecht hadden, De Oratio, maa 
Oyvatie wag oocfreenfatfoen ban triomhe⸗ (5 peer ate | 
ren/diemen den Hooftman eenn Legers toc patve Tri- 
liet/ Wanneer fonder verlieſen gewonnẽ Badeumph, ende 
de / ende deſen Ying tevoet inde Stadt met was tuſſchẽ 
de Haetf-heeren na hem/fonder Lan zijn Te⸗ een Oyauo 
ger gevoight te worden; Deerfte die opdefetì Triumph 
manter triompBeerde/ wag Pofthumus Tae gepre 
bertus Borghermeeſter / oder De Sabinen. Trium: 
Doch den cerften die trion heerde / was Ro⸗ pheerber te | 
mulus, eñ ben laetſten eenẽ Kepſer; eñ wordẽ eerde in 
ghefeyt wel 320. Maunnen geweeſt te zijn/ die tede/ ei den 
triompberende in Romen gereden zijn. Den Pbateur te 
eerften die de onderghebrachte bpanden met Voet ging. — 
hem té Romen bracht/wag Cincinnatus.De 
genedie triompheerden / ſaten op eenn was 
ger met twee vaderen/ Han Pacrdenofte ans 
dere: Beeften vooetghetrochen/gebolgbt ban 

haer Heyrleger/ met, Taurieren ahekroont/ 
ende alſo fp op het capitolium geremen wa⸗ 
ren/eude afghetreden / gingen ſy in den Tem ⸗ 

‚pel Ipvis;-om hem over de berwinninghete 
dantEen/ ende gheoffert hebbende tenen 
Witten Stier / keerde elek na zijn Pups. - 
De oude Bomepnen, Hierden ter eeren 

Tani de Agonaliſe Spelen op den 9, Janua⸗ 
rij. Den 3: Amt ig-hielben fp Bare Florale 
Dpelenter agedachteniffe Flore, een Gode 
Dinne tan Pompeo fcer bemint; haer hups 
was op die plaetfe/ Bie-mu Campo di-Fior, 
bat {s/ Bloemvelt· Defefpelen wierden eer⸗ 
tĳtg ghehouden beneden aen den Wijngaert 
des. Kardinagls ban Ferraren, aen den Laet 
deg Quiringelſen Berghs / mi genaemt Mon- 
te Cavallo Den s des ſelven Maendts vier⸗ 
den fp ter ghedachtenis der verwinningke 

XXir. | 

‚ verkreghen op De Watdren; be Kidderen 
ginghen dan trffelück gherleedt/ dragende 

in 



» Bít was 

om dat fp 
mst offers 

ofte Romanyen. 

inde rechterhant eenige Oliftacken/ na den 
Tempel martis , die op den Nppiaenfen 
wegh was, vier mijlen van Komen / oock in 
den pel ban Caftor ende Pollux. Ben 
29- Map vierden fp het * Luftrum, op De 

“alfo genaëe/ welcke nten Saen isd Panen/ ende an⸗ 
J dere Krijghe-tupghs bectoonde. Sp hadden 

noch veel andere SDpelen/ alg Lupercales, 
handen De Circenfes, Seculares, Appollinares, Roma- 
St adt — nos, Plebeios,Capitolinos, Scenicos, Traja- 

He: chtebe 
alle vóf jas 
ren eens. 

XXIII. 

Italianen / 
Maeſters 

nos,Olympicos, ende veel andere meer / welc⸗ 
kers nioeÿelijckheyt van een peder byſonder 
uptte legghen / onfe materie niet verepſt / 
noch lijden can; derhalven Wp den curieuſen 
tot ben genen Wifen/ die gheheele Boecken 
Daer mede vervult hebben/ ende fullen Bit 
beor genoegh gefept houden Lan hare oude 
feden/ om met luft hare hupbenf-daegbfehe 
te befichtighen. 

Huydenfdaeghfche zeden. 

De Aomepnen ban defen tijt behouden 
noch veel dingen Vande Oude / alg de gra⸗ 
Vitept ofte grootfighepdt / die fchijnt mer 
haer geboren te zijn; de heerlickhept / ende 
een ſeeckere grootheyt ban couragie / defe 
atie fondertinge epghen zijnde/ de welcke 
deſe Vp bever weren te handelen, als Wel de 
Spangiaer den doen. Boorts/ is Romen bp 
ua Bol van Dreemdelinghen/ die aldaer ban 
gheheel Europa comen: fo datmen fegghen 
mach/ Dat aller bolckeren feden aldaer gez 
geffent worden / ende in (wang gaen; Ende 
feer fwaerljcken foudemen eenige dinghen 
uptfonderen connen/ ſo zijn deg eend eude 
des anders haudelinghen berfchepden. Al⸗ 
leenlijck moetmen feggen/dat heteen Stadt 
bol konftg is / ende alwaer men de alder⸗ 
avmfte oock eert / ende aenfienlijck houdt / 
am tetde hooghſte waerdigheyden te ghe⸗ 
raken; fulce datmen oock de alder-geringfte 
metenderf Vertoomen/upt vreeſe of fp een⸗ 
mael tot eenighe Ampten ghecomen ziju⸗ 
de / hun ’tfelve vergelden machten. Waer 
omt ban het geheele Landt te preken, fp zijn 
gheljek de andere AItaliauen; Lol (chii; 
Onnen bepnfeir, vergeten elden d'aengedaz 

iat bepnfé. ne onghelijcken ; leven fpaerlijck in hups ; 
maer bupteng huys prachtigh ende over: 
dabigh: den Adel is daer courtois/ aerdigh / 
ende feer ghemaniert/ bequaem tot de Was 
penenende krijghe-faken: maer het gemsen 
bolck ban Campagna di Roma is/ bot/grof/ 
eude half Wilt; doch is Lol couragie/ ende 
ſterck / fo wel alg voortijts. Die van Mar- 
cad'Anconazijn hoogh · hertigh / derhalven 
bequaem ter oorꝛioghe: zijn liftigh in hare 
tonderfarte/ begeven hun tot den lantbouw; 
maken wepnigh werer banden Koophau⸗ 
del/ mogelÿcken om dat fp geen ſchipva⸗ 
rende Bevieren en hebben/ ofte geen luftige 
blache belben/ oockk anders gheen Baven/ 
alg die ban Ancona, die noch fo goet oock 
miet en is / als ſommige welmeenen/ enge: 
ſien die geſtopt / ende niet ſeer ſeecker enis, 
Men noemt in Italien die ban Ferrare loos/ 
Die Van Perugie veerdigh ende ftout; die van 
Spoleten liſtigh ende bedrieghlijtk; die ban 
Bolongen tiilt/ die van Fayenca cauragieusg; 
Die van Oftia Dringende ende nauw ; Die 
Ban Romen dapper ende Waeet. Die ban 
Romen brengbhen ter Oorloahe de voi⸗ 
ftandichept/ die ban Ferraren Dd’ Artillerye 
Bie ban Viterbe be Sporen, Dock feghtmen 
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dat Die Yan Ancone hupf-houdende zijn; die 
ban Rimini groote Gaufen-etérs ; ende Die 
ban Perugie groote Pif-tters/ ende lecker: 
oock bat Îp haren toorne oder eenigh aenge⸗ 
daen ongelijk veynſen cormen; maer dat die 
bau Ferraren Verharden in de Wzake, ghe⸗ 
lijck oock die ban Romen / die de ſelve veel 
Wzeeder opnemen / als eenighe ‘Andere, 
Wat de ontfanginghe det vreemdelinghen 
aengaet/ die Van Ferraren zijn bot id: Ki n 
haersende díe ban Spoleten plónp/ erde im 
alle fakeugantg bedett. Wan de vrouwven me 
ſeghtmen / dat die van Perugie feer riet zijn; 
Die ban Beneventum'boerathtigh; die ban 
Boloniẽ glozieug;die vã Cefena roofachtigh/ 
ende ghenepght tot {telen ; die van Romen 
groots, Die van Fervaren begeerlijck; ende 
die Lan Ravenna tourtois. 
Ont dit berhael te epudighen / moetmen 

Weten/ dat alle de Ftaltanen in't generael 
ſo jalours zijn dat fp hare Drouwen bin⸗ 
nens hups befloten houden / ghelijck in een 
gevangenis ; ſonder pemanden’t ghefichte 
vandien toe te laten/ oock niet aen hare naez 
fte ende particulierſte vrienden) 'ten fpdoaz 
een extraordinariſe gunſte / ende met fo Beel 
volcx omcinghelt/ die ban alle kanten deg 
eeng ende des anders handelinghen verſpie⸗ 
den / dat al waert ſchoon dat de Grouwen 
Wilden pemaunden bemimien / het haet onz 
moghelijcken wefen foude haer begeerte te 
volboeren / ‘ten Ware doot een ongheloove⸗ 
lücke konſt ende upterfteinoepte. Wat mi 
der mannen ghenegenthept tot de boggerpe 
aengaet/’t felbe ig meer inhun beclageltick, 
bau verhalens waerdigh. Sp zijn oock feer 
gebepnft / ende Wanneer pemant Hun een⸗ 
mael vertoornt heeft/ dieen behoeft niet te 
dencken/ dat hy met hun Lerfoenen ‘can/ 
gelijck in andere Landen: Maer fullen gaer⸗ 
ue een beguame gheleghentheyt verwach⸗ 
ten/ om na haer fin win alles te vergelden: 
Doch Het befte middel hierteghen ts; den 
gené/ die ghy eenmael vertoorut hebt/ niets 
te vertrouwen. 

* 

Rijckdom. 

VDern ſtaet der Kercke ie fo oberbloediah 
in granen ende alderhande ſoorten / dat het 
niet wel moghelijck en is / dat aldaer eent= 
ghe duerte come; overmidts dat het gant⸗ 
ſche Landt in pleyneneñ bergen leyt/ fo dat 
het wel een ontijdigh: Iser ſoude moeten 
weſen / indien alle plaetfen vanalles te ghe⸗ 
lijck ontbloot waren. Daer is fo Veel Wijn / 
graen / ende olp/ dat het oock andere Pro⸗ 
binten machtigh genoegh is mede te depz 
len/ gelijck Tofcanen, Genua, Venetien ende 
Slavonien ghenoeghſaem betuvakhen :con= 
ven. Doch ig het Tant op Veel plaetfenmet 
be vagebonden ende gebammene fo ghequelt / 
dat het Lan zijn overbloedighept Wepnigh 
ofte oock fomwijlen geen nut bercrijghen 
can/ ſo dat de Landen om defe oorſaecke op 
vele plaetſen onbebouwt/ ende de hupſen 
onbewoont blijven: waer in lichtelijck te 
vooꝛſien foude weſen / indien de Pauſen alle 
ben wegh Sixri V, ende Clementis VIEL, ine 
gingheñ. 
Romanyen bꝛengt fout voort / datmen ín 

andere Tanden voert. Marka heeft ſomwijlen 
tot roo, bupfent ſchepelen korens den: Dez 
retianen opge bzacht/ende een menighte ban 
olp, Bet Pacrimonium — Campagnadi 

oma 
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Roma hebben bie Bam Genua ende Napels 
men alen met graten bp-geftaen. 

_ Binnen omen Worden Princen ende Ba⸗ 
roenen van so.ja zoo, dupfeut Kroonen / ootk 
wel meer/ te rente:doch het gemepn volck is 
meer arm dan rijck / obermidts datter nau⸗ 
welijtk een Ambacht bequaem en is / waer 
mede fp hun onderhouden konnen / aengeſien 
mieeft-alle dingen ban bupté aldaer. ge brocht 
Wogdeu / als zijde ende Wolle Lakenen ban 
Venetien,Luques,Floreneen sGenuaendeNa- 

pels. piet tegenftaende aldaer een groot gelt 
van alle hoecken der wereldt gebracht Wozt/ 
fo ten behoeve der vreemdeliñgen / Die aldaer 
Woonen/alg om de ey peditien der Bullen en: 
de Benefitien; fo oock mede tot Ínfettinghen 
van erven ende andere profijten der Geeſte⸗ 
lijckhepdt / daer den Paus ober difpenfeert. 
De koopmanfchap ig allier feer kleyn / als 
hoewel de felve een ſaeck is / Waer bp alle 
Dtenden ende Princen hun beguamelijck 
onderhouden konnen. 
Ten aenfien nu deg Inkomſts Lan den 

Paus / die beftaet in Douaenfchap ban Ro- 
men,ende andere tollé op den Wijn/ en Paer⸗ 
ben/ den Impoſt oder het Meel / im het fout 
ende hare IMijnen/in dẽ accijng Lande Olpe/ 
inden penning ober ’tbleps ban den gants 
{chen Kerckelücken Staet/ inhet Douaen⸗ 
chap ober 'tBeftiael/in het Patrimonium S. 
Petri, inde Lampen ban Tolfe,in de depe- 
jaerlijchfe Bede door de Geeſtelückheydt / 
vᷣoor een·mael door Paulum II ingeftelt/ eñ 
tſedert geſtadigh geworden / inde dzpe-jaer: | 
lijckſe Bede die van de niet-bedelende Mo⸗ 
nicken betaelt wordt ín Italien, aen de coller: 
ten van Spangien,Portugael, ende ltalien; de 
jaerlijckſe Bente S. Petri, betaelt door het 
Koningrijck ban Papels/ ve Bertoghdom: 
men ban Vrbijn, Parma, Plaifance, ende an⸗ 
dereeñ behalvé defe alle noch in de oydinarife 

inkomften banRomen , ende alles Wat daer 
onder behoort. F 
ek en telle alhier niet het profijt der Le⸗ 

gatten/ ende op-gelhoude Gouvernementen 
Door den Paus want men kan hem de plaet: 
fe der penftoenen doen bewaren / die hp aen 
de arme Cardinalen betaelt: noch oac de An⸗ 
naten der Beuefitien ende penfioernen Loor 

beerpeditiender Bullen / overmidts die in 
- de Kamer niet en komen / maer Worden aen 

verſcheyden Officieren Gerdeplt … Nu hebz 

ben defe imkomften daor berfchepden Pauſen 
verbreenit geweest /-ende nochtans bzengen 

fp tegheuwoorbigh Wel ontrent anderhalf 
millioen gouts op. _ 

Op defe inkomsten zijn 1u bele laſten / als 

het Goudberneurfchap van Romen,ende ban 
De Provincien / eilde tgene gegheven wordt 

aen be- Officieren des. Boomichen bolcks. 
Daer na/de onkofté zijns Rof-gefing/Dan de 
Guarde der Switferen/ lighte Paerden / 

“Garnifoen vá het aſteel S- Angcli,(of En- 
gelen-Burgh;)Oftia,Civita Veechra, Terraci- 

nen,Orviette; ban fangerg eñ andere onkiofté 

ín be Rapelle/ / Trompetters / per floeren ban 
perfchepben offitieren / dat is / Nuncij / Gez 

fanten/Soden/ Aelmoeſſen / ende giftẽ. Maer 

niet teghenftaende alle deſe dingen / ede de 

groote koften die Sittus V, dede in gefticht 
ende anderſins nochtans hadde hp in bf ja⸗ 

ren 3zúng Pauſdoms in het Kaſteel bars. 

Angeli over de vier mil!foenen goudts verz 

fpaertende weoh-getepdt. Tant de Paufen 
Hebben middelen om altijdt geldt te hrigen/ 

ende voomemelück Han twee ſaken / met een 

geſtichten | 1 
| 

| 

| 
| 
k 

Den Staet der: Kercke, 
abele behendigheydt / deene in het maken 
han rdinaleu/ fgo niet opeubaer! ch am 

t elt / maer om Officien die open balleu ſul⸗ 
us d'andere / in de handt Wat mildelijcken 

upt te repcken/ dat is / in echt · ſche ydingẽ toe 
te laten ende andere gratien te doen / geljck⸗ 

men san oudts gewoonte, Doeh moet ont 
befe Dingen te doen / de confcientie des Paus 

fich na de genegent heydt der faken vaſt fet- 
ten. Tet deſen eynde Waft dat Sixtus iv, 

fepde/ dat hem nopt geldt outbzeken en ſou⸗ 

de/ ſoo langhe als hpeen handt ende LENIE gerhaei der 
hadde, Eñ wider waerhepbt hadde Pius IV, groote In⸗ 

atieeulijck bande JRovicken over de 400000. comften van 
Kroouen / ende (ouder Wel een millioen ge de Pauſen. 

bonden hebbe, hadde Ip gewilt/ gelijk hem 
geraden wierdt / de reſignatien ber beneficien 
met berouw, toclaten/ alg oock de conipoſi⸗ 
tien Der Ampten. 

Paulus III, ging met de Venetianen ende 
den Kepfer ineen Verboudt tegen de Turc⸗ 
Ken / voor de fefte-part bande oukoflen/ ende 
fondt tot hulp aeu Karolum V, 12000- voet · 
voltks/ ende soo- Paerde· volck / al betaelt;, 
ftelde oock zijn Hof im fodaniger grootte) als 
Wp't tegeniuoosdigh fien honen. Pius V, 
ſondt 4000. Loet-bolck/ ende 100, Bupteren 
Karolo IX, Korting Dâ Vranckrijck te hulpe. 
Bech om noch beter de inkomſten erde 

onkoſten der Pauſen te laten blücken / heeft 
mp geedt gedocht den Hefer alles mede te 
teplen/ wat ick daer van hebbe konnen kor 
mei te vernemen. Ziet Dier dau bet voor⸗ 
naemſte. * 

Ve: Douaenfchappen ban Romen zijn 
ghewodn verpacht te. worden den meeft- 
biedenden / voor deu tijbt ban regen jaren/nas 
melijck booyde ſomme Lan 3 sooo, Kroonen 
jaerlickesende daer af treckerde alle bedrie⸗ 
ger pen die daer in gepleeght worden / de vrve 
Wijven der Ambaffadeuren/erdekloofteren/ 
met vorh andere Privilegien / fal daer noch 
refteren tot inkoniſt bande Kanter Voor diẽ 
tijdt 17000, ron, Deun fout-pacht bar Hor 
men Wordt gemeentick den meeſt· biedenden 
verpacht boor ſeven jaren / alle orkoſten 
daer af treckende / reſteert daer noch alle jaer 
boog de Kamer / 8860. Kronen, 
De pacht ban’tgemael binnen Komen ig 
ingeſtelt door Den Paus Iulium LLL, ende 
tſedert zjnſe aengelepdt tot de fomme Lan 
21333: roonen/ tegé den penring ſeven ende 
een Galf ten houdert/ daer na zijnfe door Pi- 
um V, gebracht op 7,eude op be 250u-meez 
ſteren geafjigveert: welcke inkomifte in't gez 
heel/Waer af de handelinghe deu tBoomfchen 
bolck gegeven is / met de toeficht van eenen 
der Heeren des kamers / betoopt ontrent 
de 16000. Erodnen: mna 
De Lierde penning des Dleps te Romen 

wort verpacht teghen 7. ten zoo, erde bez 
loopt zooco.kroduen. [ El 

en Impoſt van bier Julien op de Ton 
ne / den Boomfchen volcke inghewillight / 
beloopt zooo kroouen. 

Den cins opde vierde pernina van elck 
pondt vieps behalven te Romen,Bononien, 
Camerin erde Benevent, wort gemeenlijcken 

berpacht toor 60000 krsonen jaerliep:maer 
ter oorfaecken ban de ontoſten / enrefteert 

daer voor de Ammers miet meer-alg jaer” 
ie — Ba oes * dt: 

et jd oft-meet: hap ban Komen, ett 

van den gantfohenftact der Kercke Wort 

verpacht boor soco. Rrooner; neee 
er. e 

XXV, 



Tal wo Pa — ore 

Ort educes. 

3 * 

Eente alle de oncoften ende recompenſen / 
en veiteectec. Voor ve Wamer niet meer/, 
als zooo, kragen. Z . 
De Lampen ban Tolfe waren voortijdts 

verpacht vaat G4soo.raohenzaerlijer/ hier - 
af trecheunde alie de oukofien/ eude Vereerme 
geuaen de Heeren vande Kamer/en reſteer⸗ 
ter niet voorde Kamer. — 
Den Impoſt van de Keerſſen wort jaer⸗ 

lier verpacht boor zooo. liroonen, ; 

De jaerlckfche venten S-Perri beloopen 
alle jaren zrooo. kroonen/ de welcke alle 
jaers op den dagh S-Perri af-geepft Worden 
31000. kroonen. 
De Geeftelijchhepdt/ Voor het verval / 

betaelt alle jaer booz S-Pieter 2160. kroonen. 
De dep-jaerlerfche fchattinge upt Mar- 

ca d'Ancona beloopt 6Goooo kroonen / elf Ju⸗ 
lien voor een kroone gerekent: Waer af 400. 

di — 

kroouen voor de gebouwen Bart Ancana ge⸗ 
laten worden / scoo. Hoor DE mueren ban 
Fane, eide 1160. Goor De meren BAN Civita 
nova, ende aen deu Bergh Cofera, Verrotht 
aen Weer Tuan George Celarin, noe 25, 

hroonen voor de gagie vanden Theeſorier / 
ende Worden noch alle jaer 4000. kroonen 

—aen den Scherdtſman bet aelt; ſo datter int 
eynde des jaers noch over blijft 4958, kronẽ. 

De drie-jaerlijchfche Schattinghe Van 
Romen beloopt 40304.roonen/ Waer af gez 
trocken zijnde alte oucoften/ nach in de Liar 

mer kamen 29758. kroonen. 
De drie jaerlijchtehe Schattinghe ban 

Vmbrien ende Perugien beloopt 39701.krocz 

nen / elf Hulten vooreen kroor; Waer af ge⸗ 

trocken zijrde alle onkoften/ giften ende ga⸗ 

gien/uoch inde Kamer comen 13076. Erover. 

De drie jaerlückſche Schattiughe van 
P ij Campagna 



228 Den Staet der Kercke, 
Campagna diRoma ende de Zee-fieden,/ ber 
loopt jaerlijer 1565. kroonen:de Lauden ghe⸗ 
tareert op 2048. kroonen. 
De tareringhe der Paerden Lan Marka 

beloopt 77221. kroonen / ende zn gheaſſig⸗ 
meert aen den Threſorier Han deſe Provin: 
cie 77221,kroonen. 

Detareringheder Paerden in het Patri- 
monium 978,Eroonen. 
De tareringe der Paerden Han Roma- 

nyen, 5o27.kroonen/ waer af een deel aen de 
Nolens ban Ravenna betaelt Wort / ende 
een deel aen het Collegie ban den Bergh Pa; 
foo datter aen de Kamer niet meer en comt 
jaerlijtx dan Soo „kroonen. 

Tivoli geeft tot fchattinghe — 200. 

kroonen / ende waren den overleden Kardi⸗ 
nael van Ferrare ghegeben/ doch uu aen den 
Srhepdtfman zoo,kroonen. 

Van de augmentatie des drie jarighe 
fchattinge Lan Merka, in plaetfe ban Get 
ghebzande Vercken-bleps/ comt inde Ka⸗ 
mer 9S42.kroonen. 
Pau de augment atie Han de driejariahe 

fchattinghe ban Romanyen comt inde Kas 
mer 6325.roonen. 
ande augmentatie in de Provincie bant 

Patrimonium, tomt ín de Kamer 2423-kroné, 
Det Thzeforierfchap ban Marka d'Anco- 

na, met De tareringhe ber Paerden / wort 
gemeenlijck berpacht 62015. kroonen. 
Het RE de van Romanyen 

brengt inde Kamer _17897.kroonen, 
Den Tol Lan Spoleten brengt inde Kaz 

mer 2219.kroonen. 
Het Doüaenfchap Lan Ancona en brengt 

maerinde Kamer 1000. kroonen. 
DetDoüaenfchap vãmaragni ioto.kronẽ. 

Pili De zr. Pune VAN Remen ovan Ni * Oan 

Den zes lrehte —— 
— 

Û APN 

Bet 
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„afte, Romanyen, „57 
= Bet. Cafal ban Magrotte leverde jaecktier 
aen De: Kamer 9240, kroonen / doch is van 
ben Paus Paulo IV, vertocht aen het Hoſpi⸗ 
tael Van dein B. Geeft. Nt sotd 
De Benten ban Rieti waren gectijdts ber: 

pandt aen loanna Baptifta van Serenen, boo, 
400, krooneu/ ende tfedert heeft de Sone 
—* Pedro Paul — * hehadt: be⸗ 

zagen ontrentallejaer 816. kroonen. 
De prafdeen ban Monto di Relligione 

bengen in be kamer 16338. kroonen. 
De pacht vande Wupi-makerp gelf 

jaerlijcx zoo.kroonen- 
De pacht bant Sout Lan Slavonien 750, 

Eroonen. GA 
Deel andere Pachten/ Tollen/ Chünfen/ 

Schattingen; Beden / ende incomſten heeft 
ben Paus noch meer / de welche meer alg 
20. milligenen goudts jaerlijcx bedraaͤhen; 

doch de ſelve zijn meeſt op zn Secretaris 
ſen / ſamnige Kloofteren/ / Scheydtmannen / 
ende andere zijne Officieren gheaſſigneert; 
— derhalven de ſelve alhier uiet ghe⸗ 

elt, 

Onfeeckere inkomften van- 
den Roomfchen Stoel. 

De tweeeerfie Laren banden Paus Six- 
to bzachtenop 130000. kroonen. 
Men ſeght dat de Collecterp ban Span 
jen’teen jaer Door 't andere opbzengt on⸗ 
trentde 44000. kroonen. 
Die ban Poꝛtugael't een jaer Doo, t an⸗ 

Der 22000 Kroonen. 
Die ban Italien 't een jaer door 't andere 

12000, kroonen. î 
De accoopden Gan de granen ín Roma- 

nyen, Marka eude Patrimonium hebben op⸗ 
— —— Boor’tandere 30000. 
roonen. 
De vrꝛymakinghen der Kerckelijtke goe⸗ 

beren geben jaerlijcr Wel 3500. kroonen. 
De Daterpe geeft jaerlijcx ontrent de 

68250, kroonen · 

Het gene den Paus geeft ſo 
aen de Kardinalen, als aen de on- 

koſten, ende andere dingen. 

Bp geeft den Iluft.me. Cardinalen / ban 
zine Deplighept gegagieert d'een min d'an: 
ber meer / jaerlijcẽ 1310. kroonen. À 
Den Bofmeefter DES Paus heeft jaerlijcr 

tot zůn verdoen 600. kroonen. 
Noch tot onderhoudinghe des Hofs 

12000. kroonen. 
Ende tot iof a vant Buffet twee⸗ 

maeldeg Haerg zoo-kroonen. 
Vooꝛ de cleedecen der hupfgheftunen te 

Kerſſemiſſe 1720.kroonen, 
Booꝛ de rleedingen Lan zijne Palxheniers 

tweemalen des Zaers / eens te S-lan, ende 
eeng te Kerf-mis, 1350, kroonen. 

VPooꝛ eenige oncoften van zine Secreta⸗ 
rp/ jaerlijer 332. kroonen. 
Aen elchen Schrüver in de Secretacp/ 
gaerlijer 180, kroonen. 

Alle de Sangers in zijne Kapelle hebben 
jaerlfjtr tot gaqie 4656.kroonen. 
Den Apoteecker voor het was der keerſ⸗ 

fen fu zijn Kapelle/ 1500. kroonen. 
Den Kaerſmaker 1500. kroonen · 
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Boor de groene Lakeien, 240. krooneu. 
Doop de: eg — Douders, 
dagh zsokrooien.; … ï #3 ‚ Ii ETA ii nuit 

„oog de Dlf-tacken, apo kraoligne: 7”: 
Woo; de goude Aofe/ banen geeft * 

kroouen. 
Vooꝛ het gulden ſweert / datmen gheeft 

240. kroonen. 
Vooꝛ het fweert/ gordel / ende geborduer⸗ 

den hoet / diemen geeft 38o.htoonen. 
Dao de koften van't gulden Haken Loor 

Ben Salvator, ende S:Maria met het fatſoen 
3000. kroonen· 
Vooꝛ de Tenten ban het Feſtum Dei, met 

zijn gereetfchap 250. kroonen. 
De gagien der kamerlingen ende Stal 

meefters termaent 20. kroonen. 
De Archiven-bewaerders ter maendt 

25. kroonen⸗ 

Het gene den Paus aen zijne 
Noncien (ofte A poflilifche Ghe- 

fanten) geeft. 

Ken den Nuncium, die bp den Kepler is/ 
termaent 230. kroonen. 

Wen dien Die in Vranckrijck is / ter maent 
145. kroonen. 
Die te Venetien is/ter maent ꝛ30. kroonẽ. 
Die in Savoyen is/ ter maent 115. 

Eroonen. 
Den Nuncium, die bp den Hertogh Lan 

Tofcaneníg/termaênt 5s7.kroonen. 
Den Nuncium, Dig in Duytſlandt ig/ ter 

maent 115. kroonen. 
Die ín Polen is / ter maent 230. Kroonen. 
Die bp de Princen van Duytflant is / ter 

maent 130, kroonen. 
Die te Napels is/ 57. krooneu. 
Die in Spangien ig 230. kroonen. 

De Lijfvvachte des Paus. 

XXVvIL 

Wen Kapiteyn Generael tan dé Lijf: X xv IEF, 
wachte des Paus heeft jaerlijcx de ſomme 
ban 2400. kroonen. 

Zijuen Luptenant jaerlijcx 639. kroouen. 
De Guarde vant Boetvolck ende lichte 

Paerden/ 1077. kroonen. 
Nen de Switſers jgerlijtr 10932.kraonen. 
och boor deg Slwitfers kleedinghen 

26000, kro onen. 
Vooꝛ des ſelfs volcx Warnaffen Ende 

Stoum-hoeden 200. kroonen. 
Booꝛ de klepne ende groote Vaendelen 

1000o. kroonen. 
Pooꝛ de-betalinghe der Paerden Van dE 

Zwitfers/ die gebrupekt Worden Wanneer 
ben Paus bupten-Romen gaet wandelen / 

À 250. kroonen. 

Sterekten. 

Vanden Soldaten is het ghemeyn geboe⸗ 
len / dat de beſte Lan Italien fn den ftaet der 
Kercke ghebonden Worden: ende wart ghe⸗ 
mepnt dat den Paus upt alle zijne Landen 
opbrenghen foude connen over DE ſoooo. 

annen ter — De macht der Pau⸗ 
ſen / t ſyo dan alleen ofte hol dip ig 
boorwaer wel dapper te ontſien / aengefien 
meu bernomen heeft hoe menigbialen fp 
de ſelbe betoont Gebben / fa in het aftellen 
der Kepſeren / ie} hj Boꝛſten —* 

zite 

XXIX. 
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inten / als in de felbe te broorlogen / ente 
A se aen te taften / enbe het opne: 
melijch in Iralien , alwaer. Erpe 
groote marhe hebben, gelijck ten tijde on” 

Mat: f IV ARES N 

f — 1 fi 

( 

il 

tw, 

WES 

Den Staet der Kercke, 
ſer Vaderenaen Alexandrum tegen den t

o 
ning ban Vranckrijck gheſi 
Leonem X, Die ſo langhe té Áv 
Stoelhiedt, 

nie ende aen 
— 
20n red 
* 

Go — VII. Diss 7 orcnEynr 

——— bte MS OÁ ° 

t/ 
{ 
+ f noe — F 

Clemens VII, met den booꝛnoemden Lee⸗·¶ latende een merckwaerdigh exemyel der 
ne planteden de grootheyt haers huys met 
beelberhande ootoghen/ Die ſp alleen ende 
berghefelfchapt voerden; ende Clemens na 
eenighe ongelucken ghehadt hebbende / is 
veel grooter gheworden / dan hp te bozen 
was / eer hp die geproeft hadde. Paulus III, 
hanthaefde de Waerdighept der Kercke 
meer doot authozitept/ alg door wape nen; 
boerde oorloghe tegen den Turck / ende liet 
sine nacomelinghenin fodanigher waerde / 
alg fp hun tegenv oordigh Linden. lulius HI, 
voderende be wapenen in Italien, ftelde het 
bpna gheheel ín verwerringe; ende Paulus 
EV, berguiften beel millioenen goutg/ na 

fchabden/ die fpzupten konnen * be voor⸗ 
nemens eenes qualijcſi beraden Paus · Ghe⸗ 
lijck dan de oude gewoon Waren ſommighe 
Goden te offeren om goet te ontfangen/ eu⸗ 
de eenighe om geen ſchade te lijden: alfo heb, 
ben bele oock gelooft/Dat hun goet ende dor⸗ 
baer ware met den Paufen allenthalben wel 
te ſtaen overmidts fp hun toegedare beel 
goetg/ende hunne bpanden beel quaetg 
doentonnen. Dit hebben meeft alle de Prin⸗ poe ſchade 
ten deg Chziftenrijer (fo groot alg klepne) (ick bet fa 
wel ronnen oberdencken/ Wanreer fp hun be Paus te 
gheſocht hebben altijt in de brientfchap der dpandt te 
Paufente houden. pa hebben. 

ater 



ofte Romanyen. 
Maer om tot het bolck te comen / die 

onder 't gebiedt des Paus zijn / na de felve - 
ten krüghe opgetelt te hebben, laet ons bez 
fien de geftaltenifje defer bolrkeren. 
Markad'Ancona ig berbult met ſtrijtbare 
Mannen / derhalven bequaem om Den Lpant 
te beletten / dat hp geen boet opt Landt en 
oe noch pets op Gun en onderwinde, Euz 
e alhier zjn de Tatynen ende Nomepnen; 
Fien de gantfche werelt t' ondergebracht 
ebben, 
Die ban Romanyen, ban welckers daps 

verhept niet anders te (eggen is / als dat 
doo? Haer middel Italien bân de Barbaren 
berloft i8/ die het felve feer wreedelijck ld 
delden. Want Albericus, Grave bar-Kuni, 
hebbende r2ooo. ſtrydtbare mannen breen 
bergadert/ (biemen de Compaguie S.Geor- 
gi noemde) vervolghde de vreemde volc⸗ 
eren / die Italien afliepen / in ſalcker manie: 

ren / dat hp de felve gants verdreef; ende 
herſtelde de Krijghs-tucht ooch/ die var te 
bogen in Italien langen tijt hadde verdruckt 
gheiegen/ dat geenigh Capitepn gheacht en 
Wiert/ of mofte ouder hem gedient hebben, 
De dapperheyt dier van Vmbrien is bez 

Reut van Hannibale, de welcke/ nadat hp de 
HMomepnen aen het Meye Thrafymene Verz 
Wormen hadde / haer Wederftant proeven 
—— doen hp Spoleten niet veroveren en 

De luftighept der Capitepnenenis niet 
minder/ als de dapperheyt der Soldaten 
onder des Moomfthen ſtoels gebiedt. Want 
men fiet aldaer Verfehepden gheflachten 
bloeyen / die bequaem zijn om allen Princen 
Van Europa met genereuſe Capiteynen te 
berfien. 
So datmen ſich niet en behoeft te her: 

Wonderen / indien men in den oorlogh bart 
Ferrare, in wepnigh tte ſeer geluchelijcken 
ten epnde gebracht’ gefien heeft zocoo. voet⸗ 
Enechtan/ eude 2000. te Paerde / alle fu dez 
fen Staet / byna meen Maendt tijts/ op: 
gelicht, een ſake die weprigh andere zin 
—* ofte heeren van Europa ſouden connen 

oen. 
Wat nude gelegenthept belaugt / deſen 

Staet (ofte/ dit Lant) ts ghelegen tuſſchen 
de Adriatiſe ende Tyrreniſe Zee/ erde ie bp: 
‚na het middelfte Lan lealien ; Waeronune/ 
gelijck als het meeft vanden inval der Bar⸗ 
baren berfeeckert is / alfo is het oock het 
bequaemfte om gheheel Italien te quellen/ 
ende in bzeden te Beuden. Á ; 
Daeren is geen haven / die tot een groo⸗ 

te Zee-Armade bequaem is; Want den Ty⸗ 
ber is ben ——— ſeer ſubjeckt; gelijck 
gar de Havenen Ban Marka ende Romanyen: 
fo dat het niet en can ter Zee befpronghen 
Worden noch met groote ſterckten / veel 
min fonder perijckel. & / 

… De guadelocht aen de zijde Vande Tof: 
caenfche Zee/ ende de twee Sicilien gheven 
fterchte ghenoegh/ ende vreeſe aen de Turr⸗ 
Ken/om defe Landen niet te beſpringen / noch 
te over vallen/ ghelijck oock aen D'ander zij⸗ 
de Dlavonten doet. Se € 

Woordber/ om beelderhande ghenoegh⸗ 
faem beproêfde/ ende Lan bele gefiene oor⸗ 
faken/ heeft den Paus van eenighe Patien/ 
Volckeren / ofte Ricken / eenighe Weefe te 
ver wachten / niet tan Napels, ban weghen 
7 quade gheleghentheyt / als be welcke 
ang/ende daer en bobenmet Hreemde Gar? 
nifoeien befgdt ig / niet ban Toſcanen alg 

. 
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de welcke bp in macht verre te boven geet; 
veel min vam andere clepne- omliggende ſten⸗ 
denende Princen: waer af Wy het onzdeel 
inhet vadenchen zes berre-fieuden Leſers 
gaerue laten willen. dit M 
Wat ſal ick vu ſeggen vangijne goes 

fen van Orvierte, Catacaftellana, Caftre, Pale 
lian, endet Koſteel Lau Spoieten, Perugies 
Ancona, Forli, Bervinor;ende ve Stadt ende 
‘t Kaſteel vat herrarem ooch machmen ſeg⸗ 
gen / dat Vmbrien ban wegenzune enge pais 
fagieu ende fcheryte des Hauts, uret nau 
eenenchele Fourefieenigss 7. 40 
Omar na gelenhenthept gen Weprighte 

fpzeerkenbau’t mene op: verſche poen chden Pan welcke 
gemaecht ie/ roerende De fortifttag 
Komen; ſullen wp ver halẽ boe Bel 
verwaoefte mieren meber oui 
dach met een veel elepager 
na de muerenwederanr ter 
de / heeftſe Adrianus TL, weer 
de Leo IV, om te Heietten/ © 
nennietste Romen erquamne 
genſtroom be Seviere op, 
Stadt ri@oens tirmere 
andere tWee ſeer noodtahe 
eitke sijde ban den Tybe 
oock des Vaticaenfen Rergh mee 
muer / die hy va zyuen name Leoninus neem⸗ 
de. Nicolaus III, omrtingeide Belveder met 
eenen muer. Paulus IE, bego der “Dit: af: te 
beflupten/met voordacht ont Rornen ( cwelt 
ten Ooſten ſeer onbenut Was/ dive den 
muer vergele gen Van de bewoonde plae ſen / 
ende derhalven niet en ronte van die ide 
Wel beſchermt noch met wepnigh volcx gez 
ſterckt worden) Aer Die sijde tot cerentoe⸗ 
vlucht ans eerigen tijt op die plaetſe te ma⸗ 
ken. Pius V, ſteſde deſe fortificatie in ecxzen 
goedenſtant/ ende vergrootte het Asceel. 
Ben aus en haut niet bover hf ofte 
fes Galepen op de Zee / fer Wel geſchicht / 
fo wel ont de Zee veyligh te houden / eude de 
fchipvaertte berfeeckeren/ ais am vers fees 
re groote reputatie ende heerlijckthepGwusrt 
het fchüjnt dat eenigh Prince / die De Zee 
heeft tot zjnen wille/ ende des Wants ſterck⸗ 
ten met de machten ter Zee uiet famren en 
voeght / niet boor machtigh afte onſicht⸗ 
baer geacht mach Worden: vock om dat Het 
lant om geelberlep aorfaken/ als hier bozen 
ver haelt is / van inwoonderen ontbloot / ende 
middelen / om de ſelve aen te locken vanel⸗ 
ders / ontbrekende is: Het meeſtendeel Lan 
de gierigheyt ſommiger Pauſen / als mede 
Burn quaet beleyt / ende te licht gelosven Lan 
epgenbatige lupden / voortcomt. 

Het oude Gouvernement. 

Overmits dat het beleydt der Rameynen 
ſo goet gheweeſt is / dat byna alle hare aenu⸗ 
flagen ten goeden epnde gekomen zijn’ heeft 
mp doen ghelooven / Bar ick deu Hefer cert 
vermakeltjekhepdt toe· voeren foude/ indien 
ich hem albiet voor oogt (telde op Het alber: 
kortſte het oude gauvernemeutder ghener 
die Van allen haer bekende ontfien geweeſt 
zijn / foo wel Door haer Wijd ende Wonders 
lick belepdt/ als daor haer Ober-groote 
couragie . Gek fal aen den Denaet ban Ao⸗ 
men (ban welck bp-na de gantfe Begieringe 
af-blaepde) begimen: verhalende met eenen 
int korte hoe het voor de Monavchpeente 
daer na / zich toe-gedragen heeft, 

P ij De 
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Van der 

Waeds-Wees 
ren Des 
Roomſchen 
Kaeds in⸗ 
Bellinge ens 
De begin, 

23% 
De ordre der Senatores ofte Agets·hee⸗ 

ren/ íg Door Romulum ingeftelt/ de welcke 
bemerckende dat zijne Stadt genoeghſaem 
voorſien Was Lan een gaillaerde Zoughe⸗ 
lingfchap/ ende dat het niet min noodigh 
Waag de ſelvige ooc met Baden te Verforgen/ 
verkoog 1oo, der voornaemſte Borgeren die 
als doen gevonden Wierden/ die jp Vaderen 
door eere/ ende Ract{-heeren om hare oudt” 
epts Wille noemde, ende de gene bie upt de⸗ 
e Vaderen daer na gebogen Wierden/ noem” 
Demen Patricios. adat Tullius Hoftilius de 
Stadt Albam vernielt hadde / Geeft hp defe 
ordre noch Lolmaechter geftelt: Want hp 
nam onder ’t getal der Baetfheeren de Tul- 
lios, Servilios, Quintos, Gregantes; erde 

… Clodios. Maer doende Kontughen verdze: 

» Dikatores, 

Cicero de 
Senectute. 

ben waren/ den Borgermeeſter Brutus ſien⸗ 
de den Baet van Vooztreffelvicke Raetſchee⸗ 
ren ontbloot/ wilde dat de voornaemſte des 
Aidderſchaps tot Maetf-heeren ghecozen 
Wierden; ende noemde die Parres confcrip- 
tos, datis fo veel alg metde aderen vers 
voeght. Defe Vaderen namen fo grooten 
autbozitept dat fp alle ſaken der Be publics 
ke verhandelden / ſultx dat noch de Konin: 
gen/ noch Borgermeeſteren noch * Opper⸗ 
gefeg-meefteren/moch ooc eenige JBagiftract 
pete doen mochten / voor ende aleer den Kaet 
t ſelve voor goet ghekent hadden: derhalven 
oock Tarquinius Superbus veel diughen ſon⸗ 
der voorweten deg ñaets gedaen hebbende / 
eenen Tpran genoemt / eude ten laetſten zijn 
Aijcke verlorzen Heeft. Ick Linde dat de 
Baetfheeren Ban Driederlep Ordren — 
zijn / Want fp Wierden ghenoemt Patricij, 
Confcripti, ende Pcdarij: bande twee Voors 
fie hebben wp gefproken/ maer de Pedarij 
Wart aldus om beelbderlep oorſakẽ genoemt. 
Sommige willen/ dat defe in den Baet haer 
goetduncken niet ſegghen en machten; maer 
tot der anderer hun ghevoelen toeſtemden; 
t welck bp hun genoemt Wiert/ Pedibus ire 
in fententiam alienam; Dat is / met devoeten 
in yemants meyninghe treden: Andere / dat 
Vele Faetf-heeren/ in bedieninge zinde/ na 
bet Aaedthups op draegh· bedden / of Loet: 
fen gebracht wierden/ ende dat de andere/ in 
geen ander bedieninge zijnde / te Voet daer na 
toe ginghen/’t welck be betepcheninghe des 
woot oockimede brengt. Varro ſeght / dat 
het ſommige Gidderen Waren/ Die geoeffent 
hebbende de grootte Ragiftraetfchappen/ 
ende noch niet ban den Tüchtheeren in den 
Aaet begrepen zijnde / hun goetduncké niet 
feggenenmochten/ nochte vonnis gheven in 
den Baet/ maer alleentijck hun inden Baet 
laten binden/en der anderen hare mepningen 
goet Vinden. Maer om te verhalen de ordre / 
die fp hielden ban een peder zijn mepninghe 
inden Gaet te feggen/ ſo dunckt mp dat fp in 
den beginne gewoon waren/ dien genen eerft 
te laten gin goetdunckẽ uptfprzeken/ die doo: 
be Cuchtheeren tot Hooft deg Baets gefielt 
was.Somwijlen begonnen oocdie gere/ Die 
tot Burgenneefteren bercozen hadden ghe⸗ 
weeft. Cicero feght/dat defe preeferenrie den 
alberoutften ghegeven was: nochtans Woet 
gefept/ dat den genen die ban den Borgher⸗ 
meefter daer toe verſocht wiert / ghehouden 
wiert zijn mepningeeerftte vertlaren / vol⸗ 
gendeeen gebrupt/t welck ingevoert wiert / 
doch en mocht deſe geenen Borgermeefter 
daer toe berfoecken. Aulus Gellius feght bat 
Varro fchzijft bande gene die den Hact ver⸗ 
gaderen mochten, ende neemt Hier toe den fen/ die van alle kanten aldaer gefouden was 

‚Den Staet der Kercke, 
Diétateur , Borgermeefier/ Schout/ Tri⸗ 
bupn des volcr/ ende den a —— des 
Stadts: Hier bp fet hp bupten de Juriſdick⸗ 
tie geopdonneerteenighe & Peltaverfien/ de 
welche c Dpper-Hooftmaume gemeeft had: 
ben;d Thien-manné/die doen de Borgermee: 
fiertijche macht hadden; ent e Twee-manuê/ 
gecozen/ om de Hepublijcke te ordonneeren. 
Hy feght dat hem niet en gedenct of de Droſ⸗ 
faert der Latpnendefe authorziteyt ooc had: 
de / overmits hp geen Baetí-heer en wag/ 
en zijn goetduuchen inden Gaedt niet en Vers 
tlaerde. Varro feght wijders/ Dat den Droſ⸗ 
faert deg ſtadts den äaedt vergaderé mach/ 
t welcke den Tribuyn des voltx oock doen 
machte boorde Atiniaenſe Wet/ alen wag 
hp geen Gaetfbeer- · Maer men meent/ dat té 
aenſien des plaets daermen den Raedt Gers 
gaderẽ mocht / niemant dat zijnen conde/ als 
de gene die door de Vogelwaerfeggerendaer 
toe gheftelt was: de felfoe Waerfeggeren bes 
fchicte voorts; dat defe plaetfen/als het Hof 
Hoftie,Pompei, ende daer na Lulij tot Tem⸗ 
pelen gemaeckt wierden/ tenepnde/ na het 
erempel harer booefaten/ alle beflupten alz 
Daer Volepndight wierden. Dan den tijt der 
Vergaderingen ſpreeekt den voornoemden 
Nutteur/dat die VA geender waerde en was / 
indien die voor der Sonuen op / ofte na der 
Sonnen nederganck gehouden Wiert: oock 
Waft behao2lijc/dat den * Tuchtheer den tijt 
Lan beraet{lagingen beſtemde · Piemant onz 
Der de z5. jarenen mochte inden Kaedt blijz 
ven / nade gefchiedeniffe Papirij, ghelijck bp 
Plutarcho inꝰt leven Pompei ghelefen wort. 
Oock moft den genen; die in den Baet treden 
wilde / noor het Baethups eerftmael offeren; 
dat mede de beraetſlaginghen in tweederlep 
manteren gehouden Wwierden/ of —* diſpu⸗ 
ten / of (indien de ſake twiffelachtigh was) 
door het goetduncken van een peder; eñ Wad 
den abſenterenden inde vergaderinge aoc een 
boete gheordouneert. De Pofthurnij waren 
evenwel int geflacht der Vaderen gerekent: 
JPaer de gene die ontfangen ende ghebozen 
Wierden na den tijt dat hare aderen upt dE 
Baet gheftelt waren / en Wierden Loor gheen 
Baetf-heeren hinderen gehouden: maer daer 
tegen wel/ indien fp Lao? dit accident onts 
fangen waren. Doch indien de kinderen/ge- 
teelt van eenen Vader / die upt den Haet gez 
ſtelt zünde / te ſterven quam / na zijne doot 
inde macht van haren Grootvader vervie⸗ 
len / die Gaetf-heer was Wierde ſy mede on⸗ 
der het geflachte der Baetf-heeren gerekent. 

Romulus was de eerfte/ die Dooftman” 
nen over lichte Paerden inftelde / Wanneer 
hp de Drie Benden Kidderen oprichte/ die 
hp ín alle nootfakelijchepden der Bernie, 
he beſighde ende waren genoemt Rhamne- 
fij, Tatiani, ende Luceres. 

a Præfectus. 

b Tribunt 
militares. 
ce Proconfü- 
es. 
d Decem- 
virt. 
e Duum vici. 

* Cenfor. 

De kiefinge der t Ontfangeren/ofte Bent: Qus ores. 
meefteren/ 18 (eer out/ aengefien de ſelve al 
booreeniah Magiſtraet gecoren zijn; Want 
hetis ſeker / dat Tullus Hoftilius der felter 
ghecozen heeft; maer datter Romulus twee 
foude gehadt hebben / is onfeker. Ien ſeght 
dat fp Queſtores ghenoemt ſouden zijn / om 
dat ſy geſtelt waren tot de imnaninge der gez 
meene pemunghen / ende voor te publijcke 
Schatkamer ſorge dragen moeften;ende Bat 
een deel defer Officieren Door de Provincien 
trock / om de toilen ende fchattinghen t'ont- 
fangen/ ende Dat een ander deel den laft had: 
de/ omm in den Gaedt alle de Brievente les 
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ofte Romanyen, 
ten. Men leeſt oock Hat dele | — —— de 
miſdadighe verhoorden; Want Varro wil/ 
datſe den naem Quæſtores van + queſtio dꝛa⸗ 
gen/ om dat fp den miſdadighen oock hare 
ſtraffingen ordonueerden. Bet was een ma: 
niere fd vele defer Dutfangeren upt DE bolc: 
Ke te kiefen/ alg upt de Patricios\(dat is / der 
Baetf-heeren geflachte.) Ende om dief wilte 
dat de Borzgermeeſteren genen KRoomſchen 
Borger ter doot beroordeelen konden fons 
der Wille deg voltx / ordonneerden ſy datde 
Quzftores tot de capitale mifdaden Lol 
machtight fouden zijn / ende deſe Wierden 
geneemt Quzftores homicidarum, 
Doo Wp uufien Willen op het beginder 

« Duumevirie * Twee· mannẽ / Wp fullen beginnen moeten 
ban den tijt des Koinngs Tullij Hoftilij, die 
be ſelve oꝛdonneerde doen Horarius Herwin: 
naer ban de Curatios wederkeerende / zijn 
Suſter omghebzacht hadde. Defen Koning 
fiende/ dat eé peder hein ter doot Leroozdeel: 
de / nolmachtighde defe Dirum-viros,die hem 
tondamneerden; maer hp appelleerde Voor 
den bolcke einde Wiert los geftelt. Diet dit is 
het begin der Twee-Mmannen/ tot de welche 
epudelijck een derde gevoeght is / ende Wier: 
dendoen Trium⸗ viri genoemt / ende om dat 
fp ban alle capitale faken bolle macht Gad: 
den/ Wierden fp oock tot crimmele faken gez 
elt/ want na Tici Livijfengen/ zjnſe ober 
t oordeel C. Manlij Capirolini oock ghes 

bruyckt geweeft/ alg mede oer alle de gene 
* aen De tfamenfweerings Catilinæ ſchul⸗ 

+ Dat fs: 
Onder vra- 
inghe mer 

rechte ofte 
met pijnigen, 

Waren. 
Den Præfectus, ofte Gouverneur ban de 

ſtadt / hadde zijne Zuriſdicktie uytſtreckende 
neut ofte over gants Italien; hp nam kenníffe van alle 
Rennt mifdaden die aldaer bedreven Waren. Bp gaf 
iN “den laven gehooz / die haren toevlucht tot be 

Cer-beelden genomen hadden/ eñ over Hare 
meefteren ineenighe (aken clachtigh vielen, 
Hadde oac macht om te bannẽ / gelt die / die 
eenige brꝛouwe beclaeghdẽ Lan overfpel met 
haren flave bedzeven te hebben. De Doogh⸗ 
den eñ Momboirs berfchenen ooc boer hein; 
nam kenniffe over de ondanthbaerhept der 
flaven tegen hare meefteren. Moſt oock acht 
nemen/dat alle dingẽ ten behoorlijcken prijfe 
Bercacht wierdé:hadde tot dit epnde over al⸗ 
le zijne ver ſpieders Eyndelijck zijne kiefinge 
langen tijt geouert hebbende / is zijn vecht DE 
Behantenber Latijnſe Ferien gegeven/ tot 
batmé die wederom op eËnieu bego te kieft. 
De alderoutſte Schrijveren willen dat de 

macht der Borgermeeſteren gebonden ſy / na 
het voorbeelt ber Koningen / vermits / nã dat 
de Kkoni igen verdreven hadden geweeſt / men 
twee mannen vont / die be ſelve macht haddẽ / 
maer bepaelt in den tijt / overmits die maer 
een Haer en duerde. Doo? ende na hun wier: 
den alle de teeckenen gebzagen/ diefe voor de 
Koningen ghedragen hadden. En overmits 
fpraden moſten Wat tot des ſtadts nuttig⸗ 
hept diende / wierden fp Conſules genoemt. 

eeerfte/ na bat de Koningen verdrevẽ wa⸗ 
ren/Wag L.lunius Brutus eñ TarquiniusCol- 
lat inus · Brutus attordeerde met zijnen mede 
maet / datter maer eené tfeffeng ban hunmet 
de Koninglijcke teypckenen gaen en ſoude / op 
dat het volck verwondert fn hun bepde te ſiẽ 
met deſe tepcfienen/ hun niet en beclaeghden 
dat fp mr de plaetfe van eenen berdreben Kos 
ning nu twee Woningen hadden, Daer waré 
12. Sergianten / biede bondelen roeden ende 
Bellebaerden Loor de Borgermeeſterẽ droes 
gen-Valerius be Borgermeeſtrr maeckte ges 

Ban den 
Gouber 

Vande Boꝛ⸗ 
germeeftere/ 
ende hate 
macht. 
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ne Wet / door de welcke Bebolen Wiert van 
alle Magiſtraten te mogen appelleren/ ende 
Doen begon de Borgermeeſterlijcke authori⸗ 
tept allengfkeng te verminderen: Eertydts 
Wierdende Borgermeefteren alleenlijck onz 
der de Maetf Geeren vercozen/maer tenevnde 
De Äomepnen moede zijnde van de tweelpalz 
tighepden der Bou⸗ meeſteren / lieté toe/ dat 
een Der twee Burgermeeſteren onder den 
bolcke vercozen wiectsende de eerſte Lan onz 
——— was we Sequacius- 
en Ditaror (ofte Oppergeiegmeefter) £ 

hadde fo grooten aenften/ darmen vansijn meen zude 
vonniſſe met appellecé en mochte/ ende had piétarores, 
de ſouveraine macht over den Roomſchen hecdanigh 
bolcke. Daer En Wiert geven Dictator vercoe 
ren / dan in ſware ende hooghdringende 1002 
den. In den beginneen Wiert geen Dictator 
Vertozen/ dan upt den gellachte der Hactfe 
beeren/ maer ín den oorlogh/ die de Bomep: 
nen voerden teghens de Falifcos , heeft men 
Caium Marium Rutilium ouder deu bolcke 
gefteten tot Dikator. Den eerfien Ditaror 
te Romen Was Titus Largius, Defe Magi⸗ 
ſtraet en mocht van wegen zijne macht met 
langer Dan ſes maenden gehouden worden: 
doch ouder defen name hebben L.sylla, ende 
Iulius Cafar hun felwen Meeſteren van Ro- 
men gentaeckt, ë 
De oorſake ban Bontmeeſteren (ofte Tri- seg, oor⸗ 

bunos) te kieſen Was de gedeelthept Des (acc ende 
Boler met DE Bactf-heeren. Want doen het macht det 
Valck op Monte facra ghevlucht waren/ en Bond-mees 
beeft men’t ſelve niet eer connen bewzerige, ſteren. 
voor hun Magiſtraten des volcx belooft en 
zijn / ende doen wierter twee gekofen/ names 
lck / A. Virginius, ende T.Vecufius. Daer 
naer een anderé twift opgerefen zijnde / heeft⸗ 
mer noch drie bygevoeght / eñ daer na nach 
vijf; fo Dat de Romeynen ale doen thien Tri 
bunos hadden/ welckers authozitept oock fa 
aengewaſſen is / Dát alle ’t gere wat DÉ Raet 
o2donueerde/ vaſt Was / indien de Bondt⸗ 
meefteren’tfelve voo? goet kenden. Sp ſatẽ 
in den ingang Lan de Baedtkamer/ ende hun 
Was toegelaten te befien’t gene den Gaet or” 
Donneerde/'t felbe te approberen/ te vernie⸗ 
tigen/ofte Daer byte voegẽ / na hun dacht dat 
de Gepublijck® oorbaerlũcſt foude wefen/ eñ 
tot een teytken van hare beveſtiginge / ſteldẽ 
fp tenepnde haets geſchrifts de letter T. Het 
meefte aenfien van de inſtellinge deſer Bont⸗ 
meeſteren / was dat fp voorſagen dat geenich 
Magiſtraet eenigh gewelt en gefchiede ; ten 
anderen/ dat fp den bolcke de nieuwgemaer- 
te wetten/ Plebiſcitæ genoemt/ Vertoonden/ 
eñ hier ten hadde den Baet niets te leggen. 
Sp gaven oock de Provincien te regier en af 
de gene/ Die in de plactfe der Burgermeefte: 
ten daer heen gingen. Wen obferbeerde oot/ … * 
bat indiẽ alle de Tribuni eenſtemmigh inet: via ca 
nige fake waren/ uptgenomen een / dat deſen 
— der er — —— rd 
oate conde, Fn de ooꝛloge tent dequos ko⸗ py; — 

fende Borgenmeefters Albus Pofthumius ent —— Det 
Sp.Furius,tot eenenOpperveltheer(Procon- Proconfales, 
fulern)ofte haren Luptenant T,Quintium,eft 
t ſedert hebbender Proconfules geweeft/ die 
alle de tepckenen der WBorgermeefteren Loor 
haer voerden / behalven Dat ſyniet meer als 
6,Dargianten voor haer hadden / doch is dit 
ampt ten laetftéef bpfanderen dient gewor: 
den:want de palẽ des Rijtr Vergroot sijnde, 
wiert gheordonneert dat de gere Die upt het 
aen mtd fchepben/ Proconfules 
ſoudẽ zijn / eñ Wark defe us papel 

5 er 
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der Provincien; de Plende de ſelve onder haer 
bplotinghe. Defenenmochte nietg bupten 
zijne Provincie aenrichten / Die hem te beurt 
gheballen was / in dien hem zjn vrouwe na 
volghde / over de ſelve (fo fp pet fivaf waer: 
dighs aenrichte) machte hp vecht doen. An 
zjne Pzobincie en machte hp niet anders 
coopen/ als lijftocht: Hadde recht om den 
Slaven (die hun qualijck tegen hare meeſte⸗ 
rendzoeghen) te doen —— ende voorts 
van andere dingen / gelüt de Præfecti binnen 
Romen deden. 

De macht De Proconſules hadden mede toteen — 
der Legaten Woonte/ van wegen de veelheyt der ſaecken 
bande Pro- Die fp onder de handen hadden / na de Pra: 
— vincien hare Legaten te ſeynden / die aldaer 
meuren der recht deden; viet alg ban epghener authori⸗ 
Provincien tepdt / maer als daer toe ban den Procon- 
geftelt. fule toeghelaten/ Die de felbe in zijne plaets 

uiet oꝛuonneren en mochte/ boor aleer hp 
Daer seugecomen en ware · Indien eenige ge: 
Wichtige fakeben Legaten voorguam / die 
de neerftighept beg Bichters in Dien verep⸗ 
(ie/ fo moftende Legaten die in de handen 
der Proconfules ſtellen / abermits dat fn geen 
macht / noch om flaen/nach om te doen fier: 
ven en hadden; maer mochten den pleptenz 
den recht fpzeken/ oock den Momboiren der 
Weefen. 

Ampt det … De Ediles( ofte Bou-meefteren) des volcx 
Boumeefte* gedonneecden de publijcke Feeftdaghen/ 
ce moften oock na hare middelen op defe 

Feeftdagen felve berteeren. Sp hadden op: 
ficht/ bat alle de Bomepnen ín de geftoelten 
der Schouplaetfen/ elck in zijn geftoelte fat; 
ende de grachten/ Aooten/ Wallen/ mueren/ 
Water-gooten/ ende gheftichten in goeden 
(tant ende beguaembepttebheuden. 

Ampt des Prefettus frumenti; ofte de Opfiender 
Opfienders Want kozen/ hadde den laft Van het koorn 
ber ‘tkoojn ban alte hoecken te ontbteden/ ende den ghe: 
genoemt _nendiemeer hadde / als voor zĳn hupsgbe: 
Grumemi fit ban noode Wag/ geboobt hpt felve te 

berroopen/ ende fteldet op een vedelijc prijs. 
Bet Hoomfe Dolck Wiert door defe mannen 
menighmael onderftut/ Waneer het kozen 
guaet om becomen was. 

Ampt der De Tribuni Milirares, ‘ofte Veltoverſten / 
Velo-obers diemen ſo Wel upt den volcke / als upt den 
ften⸗ ghee Naet koos/ waren fomiwijten Wel 20, ende 
BE ie fomwlen wel meer ofte min/ doch in den 
— eerſten en wierter maer drie ghecozen/ als 

A.Sempronius, L. Atcilius, ende T-Cecilius: 
ende vanhet Borgermeefterfchap guamen 
fptot het Veltaverft-ampt/ Met Burger: 
meefterlijcke macht/ doen M, Genucius ende 
P‚Horacius de Worgermeelterampten liez 
ten/ ende dit Ampt hadde't felbe aenften als 
der Borgermeefter-ampten, alleen Dat den 
naent verandert was / ende het bolck hun 
daer mede moepden- 

Matht ber “De Cenfores, ofte Tuchtheeren / alhoes 
Tucht-Bees weliut begin van grooter authoriteyt / zin 
ten ofte Cen- nochtans ten laetſten feer vergroot Want 
— van haer wierden de ſeden / tucht der Fior 

memuê/ 't belept des ANidderſchaps / de recht: 
ſprekingen der particulieren/ ende de fchat: 
tinghen der —— plaetſeu van Romen 
geſchat ende bepaelt. Ramen upt den Gaet 
de gene / die hun onwaerdigh des Ampts 
dochte; kofen het Hooft des Maets ; deden 
daer bp fo vele hen goet dochte/kaftijden den 
tragen ende onhebbelijcken Soldaten/ ende 
dierghelijcke — meer. An deneerften 
Warmeer eenen Tucht-heer geftorven was / 
hielden fp dat den anderen Vol-machtigh 

| Wadden oock laft om ben Woeckertebepar - 

Jr 

| zijnde int Wit gecleet. 

Den Stact der Kercke, 
Wag Boor Gurt bepde: maer daer ienheor 
donneert / Dat eenen Tuchtheer boat zünde/ 
denanderen Van zijn ampt afftant doen ſou⸗ 
de/ ende twee ander geeojen moſten Worden. 

len. ) — 
Den Schout van der Stadt hadde de Ampt 

macht om nieuwe Wetten te makeujende Schouts 
de oude te verwerpen ende ten laerften wat ban der 

neemt, Ben Schout wiert toeghelaten de 
Konineklücke tepcheren voor hem teboez 
reu/ende bpna alle Borgermeeſterlicke verz 
tierſelen. Defen Achout veedt te Peerde / 

Cen laetfter daor be groote aencomſte ber 
Weemdelingen binnen Romen, is Hoch veen 
Schout der vreemdelingen ghehofen/ die de 
faker der beeemdelingen verhoorde. Het gez 
talig eyndelijck fo vermeerdert, darter 
fomwnlen 18. Schouten tefſens waren, 
Maer ua dat fp een deel Proviucien ende 
Aijcken mghenomen hadden / maeckten tp 
fo bele Schouten/ als fp Provincien inghe⸗ 
nemen hadden ; ten epnde d'eene helft over 
dee Stadts faecken/ ende d'ander Helft ober 
de faken der Provincien oordeelen mochte. 
Cefar ordonneerde twee Schouten ende 
twee Bou meeſteren / Die ober het kozen 
acht namen / ende Wierden derhalbenCerea- 
les genoemt. 

Peel andere Officienzinbder geweeſt / doch 
en hebben vele met langduerigh geweeſt; als 
nu ban den eenen ingheſtelt dan wederom 
banden anderen bernietight/ de welcke wp 
ont des kortheyts Wille achter laten ſullen / 
ende den Lefer / de felbe int lefen der Hiſto⸗ 
rien vindende / én zijn rijp berftant be belen? 
achtende ghenoegh te zijn / de voornaemſite 
verhandelt te hebben. 

Van het huydenfdaeghfche Gouver- 
nement. ; 

De macht ende aenften des Paug (alg XX XIV. 
Opperhaoft aldaer) verſpreyt ſich van hem 
in foo bele leden/ dat die ban zjnen Dave 

"weeft alie our worden / eer fp het verſtandt 
defes Goubernements bercrijghen conuen: 
t welck ich nochtang mp onderwinden fal 
te doen verſtaen op het koetfie/ Dat mpmmos 
ghelijck fal zijn. ' 
Men fiet dan teu eerften het Collegium 

der Cardinalẽ / Waer af Den Paus het Hooft 
is / ende Van defe enis het ghetal bp duſen 
tijde niet bepaelt/ hoewelmen DEN 
datde felve na't ghebzupck der Apoftelen) 
eertijdts maer twaelf en Waren. Defe Kars 
dinalen Waren eermaels gewoonden Paus 
tweeimalen deg weecks te gaen verſoecken: 
maer de faken bp onfen tide bermeerdert 
zijnde/ en bergaderen fp hun maer eeumael 
des weecks / ende deſe bergaderinghe wort 
het Confiftorium genoemt. Aldaer worden 
geordonneert de gene / bie gecoren Aerdts⸗ 
biſſchoppen ende Biſſchoppen zijn / ofte o⸗ 
ber de Patriarchale ercken gheſtelt / wan⸗ 
neer Daer een plaets open is / Waer ban de 
verkie ſinge bp niemanden anders en hangt, 
alg bpden Paus / alwaer men Lan alle ge: 
loofs· ſaken / vꝛede der Chriſtenen / ende bee 
waringhe ban het tidelijcke der Kercken 
handelt. Ende in deſe vergaderinge moeten 
alle Printen / Koningen eñde Vorſten / hare 
beſchermeren hebben / die ban wegen Dt lez 

k igt 

is 

Le * Stadt / Præ⸗ hy ordonueerde wiert een eerljcke Wet gez tor geneemt- 
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en aldaer prote⸗ 

ecken epflinghen 
achten gebanbelt wor; gelijck meeft 
Oben Gan Peberlant. 

É grooten Penitencier in het gene aen 
zyne abſolutie hangt / exerceert de Zuſtitie / 
Die hem dooz den Paus toegelate nis door 

Penitentie rs noemt / die door alle de groot: 
e Kertken ban Romen berdepit zin / alg S. 

beel — Subſtituten/ diemen 

ieter, S-Tan de Datran/ ende S-Maria Major. 
Maer en recht niet oBer de onderhoudinghe 
Der Menfchelĳeke Wetten / dan om bpfonde: 
ze reden ende Ip oock door generale toclas 
tinge des Paus / verhoort de fupplianten, de 
welcke hp (na dat hyſe verhoort heeft) vpt 
epgener goetduntlken afveerdighen mach/ 
dooz brieven / niet boot den mont des Paug/ 
altijdt fn de eene zijner Brieben fchzijvende: 
Fiat in forma, fiat de fpeciali fiat de expref- 
fo, ende dooz deſe ber{chepden manieren ban 
fpreken geeft hpde gewichtigheyt deg here 
decks te Bennen. We beelhept der menſche⸗ 

dicke Wetten/ ende ber Paufen/ oock der 
Concilten ende Clooſteren is fo groot hup⸗ 
denſdaeghs / dat de menfthen/ in fekere mas 
nfere gebonden 3ömde/ niet doen alg na hare 
oude biphept berlanghen/ derhalven loopen 
ſp ſeer Dotmoedelijcken tot den Penitencier/ 
Die met zijner hant de begeerte des Dupe 
plfantg ondertepckent / ende Daer na Wor 
den De Bullen onder zjnen name ende fegel 
berbeerdight. Somwijlen beter onderricht 
zynde / herroept hp het weer / ende boor hem 
gn 24. Procureurs/ Die alle faken boo? hem 
eplepten. Bp geeft difgencen om te moghen 

trouwen fn den graet Die Door be menſchelhe⸗ 
Re Wetten berboden is; abſolveert de doot. 
flagen in foro confcientiz: alg mede ban Si⸗ 
monpe/ balfcDe eeden / verandert be beloften; 
oock eenighe requlen der Monicken; gheeft 
boottg indulgencien aen plactfen ende gere 
foonen / met andere toelatindben bp forme 
ban Aecht / alg ſoude wefen op de nullitept 
pe — Douwelick / ende dierghelijcke 
inghen. 
Ben Paus tot expeditie van alle boor⸗ 

vallende ſaken / fo ban geeſtelijcke alg wee 
reltljcke onder zynen ghebiede / heeft twee 
kameren /ofte Audientien opgericht / in welc⸗ 
Ker eene men de Wereltlijcke/ ende ín d'ande⸗ 
re de Geeſteljcke verhandelt: Tot de ſaken 
ban gratie worden de Cardinalen / Die 
Bechtfgeleerbe zijn / geadmitteert/ ende tot 
bie ban Juſtitie andere Rechtſgeleerde; ene 
de felden gebeurt het datmen eenige Prela⸗ 
ten tot een ban Defe twee admitteert / díe 
Been Gechtfgeleecde en zijn/ende worden Re- 
ferendarij genoemt, Defe hebben laft om de 
Bequeften te overſien; ende de (aken Die fp in⸗ 
houden / zijn gewoon Lan Hun geochtropeert/ 
Ende haren name aen’t eynde der Bequeften 
te ſtellen Wijfende Die ban Haer na den 
Paus / ofte tot den Kardingel die de faken 
behoazt te fegelen. De fignature heeft eenen 
dagh inde weke / Die hier toe verordent is/ 
op den welcken de Referendarij hun berga⸗ 
deren: Op defen dagh moeten de Referenda- 
rij de Arcqueften der ſupplianten int korte 
rappoꝛteren / ende de fake onder defe Fichte 
ren dan gedebatteert zijnde, / wort dan bp den 

Pꝛeſident na de pluralitept ber ſtennnen 
Daer ober geoordeelt; ende een afgheflagben 
Bequeft wert felberref niaumermeer Weber: 
om geprefenteert. EE EE | 
Den Paus onderfehzift byng altijt met 

deſe woorden PLACEPP. wanne er men ban 
faken van Zuſtity handelt: Maer als men 
ban faken ban gracp handelt / felt hp FIAT 
VT PETITYRP. Deſe P. betepchent den 
name deg Paus/ ols Paulus, maer fo hp ans 
derg genaamt fB) ftelt hp deſe laetſte Letter 
oock anders: Indien den Paug fomwijlen 
pet ronfenteert ban fich ſelfs / louder daer toe 
verfocht te zijn, fielt hp MOTV PROPRIO, 
Maer den Hardindel ban de ſiguature van 
Bratien ſtelt altyudßts CONCESSVM IN 
PRAESENTIA DN, PAPA; ende ban fieit 
hp zijnen cpgen nattte, Nu fn de Formen van 
Jriſticyx / ſchrüft den Kardingel / Die daer toe 
geſtelt í8/ PLACETD. N. Pa PA, daer na 
zijnennaem: Maer indien Det feyt geaddreſ⸗ 
feert wort rot de ichteren Der Provincien/ 
dan fleft hp CONCESSVM IN PRASEN- 
TIA D.N. PAPA, Baer na ſtelt dẽ Kardingel 
zijnen naem: ſonwijlen ſcheuft hp oock / Pla-⸗ 
cet prout de jute, Placet arbitrio Iudicis. 
Conceffum arbitrio,&c. 2 
In de Cancelerpis eenen Kardinael ghe⸗ XXVIX 

ſtelt / diemen Vice⸗ Cancelier noemt Deſen / 
upt crachts zyns aimpts / peefideert totte 
expeditien der bueven ban Kertkelücke ſa⸗ 
ken/die door de gantſche werelt ggen. 
De Audiency bande ap Kamer xxxviii. 
is ingbeftelt / om alle faken te beter af te 
fchaffen/ende tot deſen epnde heeft den Paus 
feg Pzelaten gerogen/ diemen Klercken van- 
de Kamer noemt. efen waren domeſtycke 
Baetf-Deeren des Paus / die met Bun bpfon: 
der handelde Ban alle dinghen Die hem aen⸗ 
gaen/ alg van het Gouverñement der Stadt 
Romen, erde ban alle ben tĳdelijeken ſtant 
zijner faken. $ 

Behalven het ordinariſe Bof/ ts te Ro- XXXIX. 
men noth een ander foorte ban de Roomſthe 
Morgeren/ de welcke den Paus ecné Schout 
ghegeven heeft / die Senator qfienoemt wozt. 
Defen Woont op Campidoglio ofte Capito- 
lio, ende ſpreeckt den Koomſchen Borgeren 
recht / door ordinariſe authoriteyt. Baer zjn 
drie Luptenanten / waer ban de twee ober 
fecrete vonniſſen pzeſideren / ende ztn mede⸗ 
hulpers genoemt. Dele zijn berfchepden ín 
Waerdighept/ Want D'eerfte wort ahenoemt 
d'Opperſte / d'ander de tweede/ erde De ders 
be is Oozdelaer ober de mifdaden. So ban 
haer geappelleert wort / fo ifYer noch eenen 
—— op het aen voor 
alle appellatien. Daer zjn noch eenige ghe⸗ 
rechten / alwaer alle Ambachten op tlepne —— 
Tafereelen geteyckent zin onder een Ga⸗ geemeeftert 
lerpe/ daer men een veders Ambacht leſen in alte Am⸗ 
ran!/ ende be Kmbachtg-Borgermeefteren bachten / om 
Wozden aldaer geroren de welche hare mes VE De 
de hantwerrglupden cert (preken; ende bie Kr 
hun verongeltcht duncken te zijn/ gaen ha⸗ te rpye ken 
re faken ben Conſervateuren des Stadts p 
voorꝛdraghen / die ep Het Capitolium mede 
woonachtigh zijn. Deſe Furifdichtie fg bez 
veſtight door be Paufen lulio II, Leone X, 
ende Paulo III. 

Waer 
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36: Den Staet der Kercke, 

Der Jurnesvers 

| —— De zit: Pus oid gälache iS 

Daer is noch een foarte ban perſsonen / 
dat Priefteren zijn/ deit welcken eenen sinen 
Bitaris gegeven heeft. Defen heeft fo Wel 
bupten het Dioceſis Van Romen als daer 
Binnen/ fodanighe macht als den Paus/ 
Wiens Bitaris hp ig / aengefieun hyeenighe 
Prieſteren onder zyne Furifdichtie heeft ; 
welckerg authozitept tot 4o. mijlen bupten 
Romen ftrecht: ende heeft bier Notatios 
Publicos onder hem / ende twee ſubſtituten; 
een bie kenniſſe iteemt van feirete ende ci⸗ 
bile faken/v’'andere neemt kenniſſe van pur 
blijche ende criminele faken. 
Daer zijn 12. Kappellanen deg Paus / of: 

te Kubiteurg der faken ban het B. Paleps / 
ben welcken be Paufenmacht gegeven heb: 
ben/ om in het bpfonder alle faken te hooren 
plepten/ ende op haer rapport gheven de 
Dauſen gemepnlijck Bonniffe, 

* 
I— 

——— — 

1.2 — ———— 

Bet ſal dunckt mp) op deſe plaetſe niet XLI, 
ongevoeghelijck — — e maniere 
fa Wel ont de Pauſen te verkieſen / alg oock 
vande tonſideratien der Kardinalen. Chen: 
wel heeft de verkieſinge der Pauſen gants 
verſcheyden geweeft: aengefien het met den 
eerſten vry añders fich toe ghedragen heeft / 
ale het nú doet / ende metter tíjt allenfkeng 
ban Haut tot hant ſtimmer ende ſſimmer 
(Gob betert) gegaents. Ontrent 3 sr.jaren 
na Chriſti ed heeft be authozitept der 
LKeyſeren fich daer mede vermengt / over: 
mits dat de — gecoren zijnde ſomwij⸗ 
len de macht ban hein nameri/ eerſt meteen Be, Axht 
ſelier ſtutk a te betalen/ daer na ſonder dn — 
pet meer: fuler bat metter tijt de gamtſche eef: langte 
authoriteyt om eeen Paus te kieſen / gehee⸗ ín ve macht 
lúchen aen den Mepferen overghedragen is ver Lepfet 
gheweeſt / Die Dit gebzuprk oock eenen ad geſtaen. 

ghen 

4 

| 
Hi 



| 

ofte Romanyen. 237 
gentöt gaerne behouden hebben. Fn voegen 
Dat doende — hun die afnemen wilden / 
t ſelve niet konden te weghe brengen / ſonder 
merckelijcke diſordren ende —— die 
de Chriſtenheyt wonderlicken ſeer gequelt 
heeft: ende ondertuſſchen noemden ſominige 
Pauſen hare navolgeren elve / die dan na⸗ 
derhant ban de Geeftelijckhept oock Wel 
gheconfivmeert wiert. Maer ten laetften de 
authogitept der Pauſen veel ſtercker zijn⸗ 
de / is den Keyſer met het volck daer ghe⸗ 
heelijcken buyten gheſloten / ende de verkie⸗ 
finge is ghebleven onder den Kardinalen / en⸗ 
de eenige der voornaemſte van de Geeftelijc: 
hept/ ter tÿdt toe Dat Alexander III, in het 
Conecilio Latranenfe (gehouden in den Hare 
1259, alwaer 280. Biſſchoppen Waren) or⸗ 
danneerde/ dat die gene legittme Paus foude 
weſen / die van De twee derdedeelen der pre: 

denn er pt * 

— 

ER aa ed — — 

Te 

fente Cardinalen gecozen ſoude zijn: ende dit 
gebzupck heeft geduert tot den tegenwoor: 
digen tijt toe / behalven dat in den jare 1417, 
in bet Concilie ban Conftancen, Martinus V, 
gecozen Wiert/ om het Schifma bart dien tijt 
te berhaeden: Doch Gregorius X, ordon⸗ 
neerde aldereerft in het Concilie van Lyons 
de Belloten-kamer/ die van tijt tot tüjt beter 
gerequleert ig geworden / ende tot die ordre 
—— is / daer men die tegenwoordigh 

in fiet. 
De Bardinalen Vergaderen hun om ee⸗ hoe he Wars 

nen Paus te kiefen im eene Lan defe Drie dinalen hun 
‚ Mmameren; of daar mede belofte / of door Vergaderen 
aenbedinghe/ of daor middel Van ouder OM eenen 

| faeckinge ofte billietten/ waer in fp dan ha- É 
‚re ſtemmen gheven den genen Die fp goet- 
gunſtigh zijn. Det fal dan genoegh zijn / date 
men verſta dat alle de authoxtept baneez 

f — De VI VUL Ove Dur 
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nen Paus te berkiefen aen de macht der 
Kardinalen hangt/ ende dat fp medelidtma⸗ 
ten deg Paus zjn / Die haer aller Pooftis/ 
den welcken fp oock bpftaen; zijnde zijne 
aetf-heerenenve medeljulperen. Dele Pri⸗ 
bilegien zijn hun door berfchepden Pauſen 
berleent/ ende voornemeljck door Paulum 
HI. Sommtahe andere hebben jun oock gez 
ochtropeertde helft des incomens ban den 
Roomſchen ftoel: maer in plaetfe vandien 
hebbeu fp tegheuwoozdigh De helft bande 
Annates (‘tWelclt het incomen Van een jacr 
vacerende Kerckendienſts 19/'t welck fp nez 
meneerder pemant Lan genieten mach) der 
Beneficien / die in het Confiftorio gheerpe: 
Dieert worden. Doch Adrianus VL, Lan V- 
trechten Wag hun niet ſeer milde / derhal⸗ 
Ven oock Wepnigh aengenaem / ende uiet 
lange regerende. 

Der ouder Romeynen God{dienft. 

Onder alle Goden bp den Homepnen ín 
achtinge/ Wag Pan Lycaus, bp velen Faunus 
ende Sylvanus genoemit / heeft De eerfte plaet⸗ 
fe behouden/ cude ter eeren Van hem wier: 
dende Lupercaliſe Speleugehouden . Men 
feoht Dat defe Dpelen opgebracht zn door 
uandrum Honing ban Arcedien , doch 

bluchteling / die op die plaetfe quam / daer 
Romen naderhandt gebouwt is. 
De Herderen/ die defen God tot een Pas 

troon hadden / offerden hem geheelnaeckt 
zinde / met bedechten aengefichte/ ende ee⸗ 
nige gogdelen in de handen. De voornaem⸗ 
fte devotie die fp tot defen God ende tot zij⸗ 
ne Prieſteren hadden / was / om dat de Lzour 
Wen die niet fwangbher Worden conden / ha⸗ 
ren toeblucht tot beft Prieſteren habben; enz 
be alfa fp dan een wepuigh geflaghen hadden 
geweest met feeckere clepne Roedekens / bes 
erwt met Bockenbloet / ontfinghen ende 
baerden fplupden ban haeft. Defen dagh 
Wiert gheviert op den 18. Januari! gelijck 
Ovidius gentepckent. 
‚Baer na warende Potitiaenfe ende Pina- 

riaenfe Familien (alfo genoemt) die gheor⸗ 
donveert Waren / om Herculem te offeren. 
De Potitiaenfe onderwefen door Fuandrum, 
pzeftdeerden langen tijt aen defe Offerbande/ 
tot dat defen laft gegeven zinde/ aen gemep⸗ 
ne flaven/ het gellachte ber Potitianen upt 
Wast welcke gefchtede daor Appium Clau- 
dium Haren pant; waer over de Komep⸗ 
nen gheloofben/ dat hp om deſe daets wille/ 
vriet DISSE (toteen ſtraffe ban bien) geſſa⸗ 
gen Was, 
De bzoederen Arvalcs ee den Gomepz 

ren raet/ op dat hare Ackeren beel koorns 
boort bzenghen mochten. Dan defe Goden: 
bienft Was Romulus den Inventeur. Sp 
Waren twaelf fierck / ende met haer Drie: 
fierfchap Wiert hun gegeven een doornen 
Kroone/ met eenige Witte banden. 
_Outrent defen tijt is de wetenſchap ende 
Godſdienſt der Waerſeggeren opgeftaen te 
Romen, upt Tofcanen — zij 
de/ alwaer de inwoonderenfeer perfeckte⸗ 
lich de konſt ban raden hadden in defer boez 
gen: Den genen die voorſeggen mofte clom 
opeen hooge open plaetſe / ende ging fitten 
op eenen fteen gekeert na den Dupden/ende 
ter ſlinckerhant gefeten zijnde / had hp in de 
haut een krom voedeken of vijfken / Lituus 
ghenoemt. Wan daer de Stadt/ befien heb: 
bende/ ende de belden daer rontſom Henen/ 

Den Staet der Kercke, 
biddende den Goden/ deplde hp de Tant⸗ 
{chappen bant Weten na 't Doften/ ende bes 
ſien de alfo ſtarooghende op die plaetfe daer 
bun geftchte viel fonder een Woozt te ſpre⸗ 
kenlhaubene zijn vpften in de ſlinckerhant / 
lepde de vechterhaut op het hooft des genen 
die hp petwes voorſeggen Wilde/ feggende: 
O Dader lupiter, indien het u belieft dat een 
fodanighen van ſulcke dingen zijn begeerte 
vercryghe / kentepckent dat met openbare 
tepckerien/ alwaer ick mijn palen gheftelt 
hebbe: ende danfepde hp welcke tepchenen 
Dat Iupiter hem fepnden foude / ende fo die 
dan quamen/ fo Was het voorſegh goet. Des 
fe wetenfchap ie metter tĳĳt te Komen in 
arooter achtige gecomen/ fo dat het ghetal 
defer Voorſeggeren fa wel vermeerdert is / 
als hare autbozitept/ fo Datmen Daer na 
gantfche Collegten ban Waerfeggheren op: 
richte/ die te vozen (of in den beginne) maer 
dte ſterck hadden geweeft. 
Numa Pompilius, koning der Gomepren/ 

Was de gene Die den Flamen-Dialem ordon⸗ 
neerde / aengefiende Koningen ſelve Lan te 
boren het Opper-biffchops-ampt bedien: 
den, Numa dan confiderende/ dat de Koningê 
ín toecomendé tijden veel eer Romulum ver⸗ 
gelijcken mochten / dan hem/ ende meer tot 
de Wapenen geneyght zijn / dan tot de Geli⸗ 
gíe/ ordonneerde Dier Prieſteren / die Fla- 
mines genoemt wierden / Die geftadiah den 

‚ Godfdienft waernemen moften/ ende Waren 
defe Prieſteren berfchepden Goden toeghe⸗ 
Wpet/ namelijck / eenen lovi, bie Dialis ghe⸗ 
noemt wiect/ twee Marti, ende eenen Quiri- 
no ofte Romulo. De andere Flamines (ofte 
Priefteren) boerden de namen der Goden, 
dien fp toegeheplight waren: Oock Wilde 
Numa,bat den Pziefter lovis eenen eerlijcken 
Tabbaert foude dragen/ ende eenen pporen 
ftoel draghen foude/ datmen doen ten tijde 
niemanden als Hooghe Magiſtraten toe en 
liet: Defen alleen draegheenclepn Wit hoe⸗ 
deken/ ende reedt te Paerde. Wem en was 
niet geoorloft te ſweeren / ofte het bper ban 
zijn Offer ergens elders/Dan op geheplighde 
plaetfen te draghen. Soo pemant gegozdelt 
in sinen Tempel quam / dien moft hp onte 
gordelen / ende Dien gordel boven doo: het 
dack henen upt mijten. Do een mifdadiger/ 
die om gegeeffelt te worden / henen ghelept 
wiert / boog zijne boeten nederviel / den fels 
ben was ongeoozloft/jaeen ſonde dien dagh 
te geeffelen, Een man ban vrye conditie en 
macht defes Priefters hap? niet afſnijden. 
Dem Was ooc niet geoorloft eenigen Gept / 
Elim-op/ofteraeuw blepg aen te vaken. De 
boeten ban zijn Bed-ftede moften met lez 
kende flijm befprengt zijn / ende niemant en 
macht op dit Bedde cuften/als hp. De korte 
fels zijner Naghelen / ende ’t af gheſchoren 
hap? wiert in d'aerde onder eenen ſteen ver⸗ 
bozghen. Bp en macht oock fonder Hoedt 
piet in de Locht comen; ende de Opperbiſ⸗ 
fchoppen owonneerden hem het ſelvighe 
Wanneer hp ineen befioten plaets Was: En 
mocht oock geen meel/ dat met Supz-deegh 
gemengt wag/ aenraken / noch zijn hembde 
niet dar in beſſoten plaetfen upttrecken/ op 
dat hp niet naeckt onder den Demel bevon⸗ 
denen worde; ende op Het Middaghmael 
mocht niemant met hem aen Tafel fitten, 
An plaetfen/ daer doode Lichamen lagen, 
en guam hp opt. Varro feabt/ dat fpfa vele 
Priefteven hadben/ als Goden. 
Wat mi de Veltale Nonnen belangt/ En fele 

e is 
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pe is belen fo verhandelt / dat ick daer 

er niet mee: reu Ì BREE 
fa Wierden fp Lan Î 
roeden ghegeeffelt. In defen Tempel Wiers 
den anders gene Maeghden geftelt/ alg die 
van vzye Lupden gheboren Waren/ ende 
Wierdén genomen Dau de 16stot de zo: jaren) : 
ende met tooger. Deeerfie thien jaren mor 
fien (pleeven de fonkie —— ende 
de andere thien jaren onder wejen fp, de jon⸗ 
ghe Borhteren/ diemen ald ger ban neuws 
ingeſtelt hadde; als dan de zo. jaren ont Waz: | 
reñ / mochten fp trouwen. Sp waren by den 
Noomſchen bolcke uytermaten feet gerert / 
eñ behalven dit vooruoemde Vuyz / bewaer⸗ 
den fpuoch het Palladium, ofte het 

Bentete | PEES ende andere B. faker der Gomepnen: 
ende Wanneer ſp oꝑ overſpel be banden 

broden wierden / fo moffen lebenbig Begraven 
ge Bonnen. worden. chan 6 

Vadder mede Hare Salij Flämincs, die den 
Marti toegeepgent Waren/-eude Numa had: 
der hier van tWaëlve mgeftelt/ ende Hofti- 
lius deder noch twaelve bp. Waren aldus 
genoemt/ omdat {p alfplingende hare Of- 
— deden. Sp deoegen de Ancilias te 

omen. ’ 

Inden eerſten wierdender bier Opper 
biſſthoppẽ onder He Baetf-heererbertojen/ 
daer n eran gemepne bolck/ dat: 
mer oock fo veel upt haer kiefen foude, De⸗ 
fe hadden een Booft/ die ſy den’ Grooten 
@pper-biffchop noemden / ende Die: Wit 
welcke Dlacht-offeren/ ende op Weltken tút 

erhande doen mofte: was mede belaft 
— waer het ghelt / dat tot de 

erhanden der Goden noodigh Was, gez h 
Haeit (oude worden. Ben ſeght dat den Op: 
per-b chopeenaret hande, waer uptbp 
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de Eclppfen ín Sonne ende Mane bekennen 
{o nen re 
5 Ben Briefter Peciatis prefideerde over het 

publitke gheloove / vat den Volcke geghe⸗ 
ben Was; fp oordeelden oock/ dat den oorlo⸗ 
ge/-bie uiet al vozen door den Fecialem afge⸗ 
ondight en Was/ met gherechtigh conde 

zĳn: Waart fp altydt den vrede maeckten ende 
beſloten met den —— ofte na booz- 
pen dvertredinghe) fepden- hit den ooz: 
loge aen: SR 
Wee mannen Hadden ben Taft ban de 
—— Boecken te leſen / als oock de veerſ⸗ 
sp der eee ende Die upt te lengen. Sp 

efideerden ootk mede in de Ceremonien 
DEE Apollimi dede / eute fo daer cenigh 

onſter⸗ mier geboren wiert / ofte oock pet 
vreemnts gebeurde/ fo fochten fp pien als 
leuthalben de Goden door hare Offerhan⸗ 
den té berfoenen, … à 
De feven mannen der Epulonës, waren 

beflotén ofte begrepen ineen ſeeckere ſpecie 
ban Priefterfchap/ bau de welcke wepuigh 
lupdeu gefchzeven hebben. Plinius fpzekens 
de vaneen gebedt/ dat ghedaen fDude Woz: 
den / feght dat den Borgermeefikr m Het 
midde. was / ende daer vaeen der ſeven E- 
piens Ick foude defe dingen Wel Heel 
peeder tonnen uptbzepden/ dan het felbe 

ftaken/ ende dat ont rweederlep oorfaker:; 
gerftelijck / om Dat onfe meeninge met en is 
ban elcke faecke alhiereen lang berbael te 

maecken / om níet ban ong voornemen te 
Wirken:; Ten tweeden/ cm dat bele Schrij⸗ 
veren ban defe materie wijtloopigh gehan: 
delt hebben / alwaer Ben rurieufen Hefer 
zün berte ghenoeghſaem verluſtighen can; 
{uilen derhalven dit Hier mede epndighen/ 
ont oùfen wegh border te Wandelen / ende 
andere dinghen befichtigen, 

——— 
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ſucceſſie, leven ende doodt der Roomfche Paufen, 

4 

5 

| 

Den Stact det Kercke, 

| Otte / | 
Korte befchrijvinge van de vervolginge , oftc 

van S,Peter af,tot Paulus V‚tegenwoordigh den 
Roomfchen Stoel befittende . Midſgaders 

hare Concilien ;-Ordonnancien, In 
ftellingen ende Scheuringen. 

Vermidts dat ick in · t handelen van de Gouber- 
nementen deg Staets der Kercke ofte Romanien / 

mieutgieticn Hete ej Dergenotge: 
€ Awon Petrus Cephas „e zen ban Btthſaida in Sauileen 

onſes Heeren Felt : fte 261 

ſtenen cc | 
ban Antiochien ſeven / ende tEepnde die ban Komen bier en twin- 

Linuseen Toſcaner / tweede Opſtender ban de Kercke te Komẽ / s7 [4024 

Jen 3* ighen / ſommighe lupden van den Dooden verweckt / 
de dat dp ontelbare plaetſen Heeſt den ſtoel beſeten elf jaren / dꝛn 

Clemens, een Ronicun/ heeft (eben Notariſen ingeſtelt diemen/ 68 4035 

Boecken van de Inftellinghen der Apoſtolen, ende hebbende doo, 
zijne geleerdtheydt ende gedg- vrucht bele bolckeren totden Chri⸗ 
ſten geloobe gebracht, 18 Gp eyndelinge onder den Kepler Trajano 
gemartert / in het negende jaer, bierde maent/ende 24. dagh zijns 
Biſdoms. 

Cletus, een Romenn / tot den Biſſchoppelijcken dienſt teghen 77 4044 
zijnen wille beroepen Zijnde. hebbende bele Peieſteren inde Dtadt 
Women gekozen, ende/ als een Man ban grooter geleecthept den 
Staet van Godes Kercke bermeerdert hebbende / igonder Den 
Kenſer Domitiano omgebracht / ende op den Waticaenfen Bergh 
begraven / in het fefte jaer fijns Biſdoms / bijf maenden ende twee 
Dagen. 

Anacletus een Grieck ban Athenen / ordonneert datde Pzelaten| 84 |4051 
ende Kilercken hare Baerdennochte booft-hapy niet lang fouden 
laten waffen: Dat fp haer tweemalen deg jaers om en 

aken 

— 

Î 
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ſaken te berhandelen / bergaderen ouden: Dat de Biſſchoppen , Laren 
Boor Drie andere opgenomen (ouden worden: Dat de Blerchsn cot tss 
Kerckelijcke dienften openbaeclijcken/ ende niee hepmelijckt;toe- |: — 
gelaten (ouden worden; Dat alle geloobigen de nuctinge DES A- | 
bondmaels ontfangen zouden na de inwpinge/ ofte anders als on⸗ 
geloovige verworpen ouden worden. Dooz dit middel is het Chri⸗ 
ftengeloobe (eer vermeerdert. In den tijde der Apoſtelen nucte- 
menalle dage, Is geſtorven ban zijn Biſdom in't twaelfde jaer⸗ 
twee maenden/ chien Dagen. 

Taren 
der we 
hield, 

Getal, 
der, 
Paufc, 

— 

Den ſtoel is (even dagen ledigh. 

Euariſtus, unt Spꝛien geboortigh / ordonneerde fet Diacone(of | 96 hide 
Cardinalen / ſo ſommige willen) gekozen te miocten wozden in ele: 
ke Stadt / om haren Biſſchop in het prediken byte ſtaen ende 
om acht ce nemen of he De vepne fupbere waerheydt oock leerde: 
berdeelde De Parochien onder den Priefteven: geboodt dat De 
Bouwelijcken openbaerlijcken ín de Kercken — moſten zijn 
doo des Prieſters zegening / ofte Dat de ſelbe anderſins ongeooꝛloft 
ende bloed-fchandigh gehouden ende ontknoopt ſouden worden: 
dat eẽ Biſſchop zijn Kercke niet berlaten en ſoude / geduprende zijn 
leben’ niet meer alg een san zijn Deouwe verlaten mach. Is gez 
ftozben in hee Dertiende jaer ende vijfde Maendt zijns Biſdoms. 

Den ftoel is negentien dagen ledigh. 

Alexander, Romenn / een Man ban foo henligen leben; dat bele | 1099/4076 
Koomſche Waedts-heeven hee Chriſtenghelsove onefanghen 
hebben om zijne uptnemende Godts-beucht halven. Woꝛrdt ban 
pᷣlatinam de eerſte genoemt/Die Get BOp-warer ingeftelt ſoude heb⸗ 
ben / oock water in den wijn onder Get Avont · mãel te mengen: en⸗ 
Deden Canonem Der Miſſen berrijcktte Gebben met de woorden: 
Qui pridie quam pateretur, totde worden: Hoceft corpus meum, 
&c: ende Dat Get Beoodt Des Avondt maels onghedeeſſenit 
foude zijn. Verboodt dat de Klerckẽ boo? geen wereldtijcke Kech⸗ 
tecen cen oordeel ſtaen en ſoude maer boor de Kerckelijcke aenge⸗ 
Glaeghtfouden moeten worden: Is gemartert onder den Kenſer 
Adriano, ende gebraeght zijnde / waerom hp niets en antwoorde / 
ont dat/ ſeyde hu / een Chriſten Menſch in den tijt des gebets met 
Gone fpreeckt, Is geftorben in hee ſebende jaer / vijfde maendt / enz 
De 19. dagh zijns Biſdoms. 

| 
Den foel is 15. dagen ledigh. | 

Sixtus, een Komenn / berboodtdatde Kerckelijcke cievaden ban | 1174934) 
niemanden anders gehandelt en fouden worden, als ban Kercke⸗ 
lijcke perſonen: opdonneerde datde Choor· klederen ban fijn ende 

net lijnwaet efen ſouden / ende dat in de Miſſe (oude gefongen 
worden / SanQus, Sanâus, Sanctus Dominus Deus Zebaoth. Int lez 
ben deſes —5— Doet Platina een kort verhael van het toene⸗ 
men Bert Miſſe in koſtelijckheydt / hoedanighen aenwas De ſelve 
gehadt heeft / anders in't begin ſeer ſimpel eñ eenvoudigh geweeſt 
zinde / ende Dat door bu· voegingen van verſcheyden Biffchoppen 
ende Pauſen / De nederighepdt des ghemoedts Heerlijcker zijnde, 
als de preut{hendt ende Koftelhepdt. Want S. Petrus het Nacht⸗ 
mael uptgedeplt hebbende/fepde her Bebedt des hheeren / gebzupe: 
kende wepnigh Ceremonien. Bp is gemartelt na dat hy den ſtoel 
bedient hadde negen jaren / 10. maenden / negen dagen, 

Den Stoel is twee dagen ledigh. 

Telefphorus,een Grieck / Heeft de Darten ingeftelt/na fonuniger 127 [4994 
miepninge/ doch fp bedriegen haer: want dic ban De Apoſtelen felbe 
ingeftelt is / gelijck Polydorus ban H yeronimum waer genomen 
beeft / fcheijbende aen Marcellum tegens Montanum, feer Wel ber: 
meerderde hp tgeralder Dagna: bijftigh dagen om te * 

* n 



242 Den Stat der Kercke, 
Getal! ſten in plaetfe ban beertigh / als mede de weerdigheydt ber Die 
der el fherew, Die oock boben andere in hepligheyt beoözert upe te trtun- [EL 

ten. Men feght dock ban hem ingeſteſt te zyn / datmen Dip Miſ⸗ 
fen ſoude doen op Ben Kerf nacht / ende datmen in 't beg:tt Bee 
| Miſſen foude finghen Gloriâ in excelfis Deo, &c. Wp wierdt 
‚om de Chziftelijcke Keligie omgebracht/ ende op Den Daticaen: 
fen Bergh begraven / geferen hebbende thien jaren! acht matnde, 
| ende LIJf-en-twintigh daghen⸗ 
| 

„Taren ; laren 

reld, 

Den Stoel is feven dagen ledigh. 

ro ‚__Hyginus, een Grieck / gebogen ban Athenen / ordonneect (ten 
minſten) datde Peter ofte Meter De kinderen cen Doop brengen 

| ‚ moeften: Dat De materialen gedediceert tot De geftichten der Kert⸗ 
| ken / niet tor eenige ongetwpede Dingen miſbruyckt en mochten 

(worden. Darden Metropolitaen ofte Hoofdt-Biffehop) eenen 
Biſſchop ban zijn Prꝛovincie niet en mochte verdoemen/ fonder 
| goed-binden der andere Biſſchoppen Des felbigen Landtfchaps. 
Hu is geftorben in het vierde jaer zijns Biſdonis. 

137 4104 

Den Stoel is 3. dagen ledigh. 

|I | _ Pius, ban Aquileen geboortigh/ ordonneerde datmen het Paeſ⸗ 
ſcha Gouden oude op den Sondagh / ende meer andere heplighe 
Ceremonien tot bercieringe ende heerlijckmakinge deg Doops 
‚ende Depligen Abondt-maets : dat eenen Priefter ſweerende / af- 
geftelt foude wozden/ ende een Leecke ſulcks voende/ upt de Ghe⸗ 
meente gebannen. Stelde tegen Get miſbruncken ende berfupinen 

| 142 4109 

| 
der Dacramenéeenige ftvaffen; heeft Be eerſte geweeſt die te Ro 

| 

men cen Kercke gewpet heeft / namelijcken de Baedt · ſtoben ban 
Nouat / Die S.Prudentianam torgeneplaghe waren / want der Chyi: 
ſtenen Kercken te voren maer Dolen ende donckere Dpeloncken 
waren. As geftorben zijng Biſdoms het elfſte jaer / vijfde maent / 
ende 27. dagh. 8 

Den Stoel is 13. dagen ledigh. 

| 22 Anicetus, een Svrier / vernieude de inſtellinge / dat de UHlercken 
geenen Baerdt en ſouden Dragen’ ende den Priefteren een krupn 
mofte geſchoren zijn: Dat een Biſſchop met geen minder getal in: 
gewpet foude worden / alg in tegenwooydighepdt ban den Ober: 
ſten Biſſchop des Landtſchaps ende nach dene andere. Is ghe⸗ 
martelt / de Kercke beſorght hebbende 5. jacen/ 8. maenden en 24. 
dagen. 

153 4120 

— — — 
Den Stoel is 17. dagen ledigh. 

13 Concordius Soter de Fundí, heeft ingeſtelt dat geen Houwelijtk 
foude vaſt ende Bondigh zijn / ten ware De Prieſter zijne Bene⸗ 
dictie daer ober upt geſproken hadde, Gratianus beehaelt / dat hp 
inſtelde / datmen Den eedt/ Doo, welcken vemandt beloofde quaedt 
te doen niet en beljoefde te houden. Was geleert endt milt tegens 
den armen. Is geſtorben / de Kercke beforght hebbende 7. jaren / 
11, maenden / 18. Dagen. 

1634130 

Den Sioel is 21. dagen ledigh. 

14 | Habundius Eleutherus, een Grieck / heeft in Engelant/ten ber: 
ſoecke beg Konings, Fugatium ende Damianum gefonden/ zijnde 
twee godg-bzuchtige annen / Doop De welcke den Koning ende 
zijn bolck gedoopt is: Heeſt ingeſtelt / Dat den Chriſtenen foude 

geooꝛloft zijn allerhande boorgeftelde ſpjſe te nutten met danck- 
egginghe : ende dat niemandt in zijn af-wefen on-obec-wonnen 
bevoopdeeltfoude worden. He geſtorben / de Uercke beforght heb⸗ 
bende 15. jaren / 13. Dagen, 

17144138 

Den 

Cherie det wel 

nn ee 

—S— 

— ———— 
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Den Stoel is s. dagen ledigh. 

Vi&or, een Africaner / heeft ingeſtelt / dat ſo nemandt veerdigh 
zijnde het Avond-maelte nutten, ende verſocht om zijnen bpandt 
te bergeben/wengerende evenwel ſich daer mede te verſoenen / van 
het nutten onterft foude wopden: verklaerde dat in geval ban 
noodt-facch een pegelijcken/ fo wel Man als VBrouw/ geoorloft 
(oude zijn te Doopen Den genen Die deſe gratie verſoecken ouder in 
welck water het oock ware / des Dat He perſoon levendigh ware: 
alhoewel dat De maniere ende gebrupek ban doopen niet anderg 
en was / dan op Paeſſen ende Pingſterẽ. Bebeſtighde de infteitin: | 
ge Pij, dat Paeſſen ende Den Sondagh gebiect fouden worden te⸗ 

| 

gens 'tgebruuck der Mercken ban Aften/ De welcke hn afgefneden | 
heeft: ober twelcke hn ban Ireneo berifptis. Is ghemartelt / de 
Kercke beſorght hebbende 12. jaren / 1. maendt / 28 Dagen, 

Den Stoel is 12. dagen ledigh 

Habundius Zephyrinus, een Romeyn / heeft ingeſtelt dat de con: 
feccatie des bloede Chriſti (oude gefchieden in een glafen bat, niet 
in cen houten / als te boren, Bat alle Chriſtenen tot den ouderdom 
ban sz. of 13. facen gekomen zijnde: alle jaers op den Paef-daah 
fouden communicecen openbaerlijck, Boch het gebodt vanineen 
glafen bat te confacreven is federt af-gefchaft / ende geordonneert 
Dat fp [ouden wefen ban goudt / ſilver / ofte tin: Heeft voorders gez 
wilt dat een Biſſchop ban zijnen Eerds· Biſſchop ofte Metropo⸗ 
litaen/noch ban zijne Primaet ofte Patriarche / ſonder Apoſtolijc⸗ 
ke macht ende aenſien / in het welcke hu niet bergeten en heeft zijne 
booghdnſchap in te ftellen. Fe geſtorven / hebbende Be liercke bez 
ſorght zo, javen/ 17.dagen. 

Den Stoel vvas 6. dagen ledigh. 

Domitius Calliftus eert Romepn / heeft een Kercke ende begraef⸗ 
plaetfe ce Komen geſticht / alwaer de reliquien van bele DP. Mar⸗ 
telaven ruſten / heeft de Lier baften Dagen (ofter quater-tenper: 
dagen) ingeftelt. Sommige willen/ dat hp den Maeghdelijcken 
fact dev Priefteren ingheftelt heeft: maer Polydorus mt bijfde 
boec aent 4.capictel ſeght / datmen de Oofterfe Pziefteren het Douz 
welijcken gheenfins berbieden en konde (want de Ooſterſe ende 
Grieckſe Prieſteren houwelijcken ſich)tot dat Gregorius VII, in 
tjaer 1074. Paus wierde. Is gemartert / gefeten hebbende 5. jaz 
ren / een maendt / 13. Dagen. 

Den Stoel was 6. dagen ledigh. 

Vibanus, een Komenn / onder Defen begon de Koomſche Kerc⸗ 
Ke eenige Ackeren / wepden/ ende andere evf-goederen te beſitten / 
De welche gemeen behooren te weſen / om deñ armen ende Kerc⸗ 
lien · dienaren te boeden. Damafus ſeght / dat de inſtellinge der ſil⸗ 
beven ofte tinnen baten ban hem gegeven is: Daer op Bonifacius 

Biſſchop ban Mentz feght/dat eertijdts De goude Pꝛieſteren hou- 
te eltken ghebruncüten/ maer dat nude houte Prieſters goude 
Kelcken gebruyckten. Doo? zijn heyligh leven heeft jp veel volcks 
tot Ben Ciziften-geloove gebracht. Is gemartert / geſeten hebben: 
De/ 7. jaren / 7, maenden / s. Dagen. 

Den Stoelis 23. dagen ledigh. 

Calpurnius Pontianus een Wom:pn/ ghelaten hebbende twee 
Decretale Bziebenden Chft-geloovighen / ende veel verſmaed⸗ 
hendts geleden hebbende / 18 inhet Eplandt van Sardinien in 
Ballingſchap geſtorven / na het bijfde jaer / vijf maenden / 2 Dagen 
zijns Bifdoms. Sommige ſchrijbẽ / dat bp zijnen tijde te Romen 
vijfthien Prieſteren / Kardinalen genoemt / waren / fo deel alg op⸗ 
perſte / om De dooden te begraven / ende De kinderen te doopen / 

Oij ende 

243 
Taren | laren 
Chri- | derwe 
ſti. relt, 

186 [4153 

198 [4165 

2184165 

223 [4190 

25114198 



244 Den Staet der Kercke, 
Geral! ende noch andere bijfthien/ die den laft ober de ſalighepdt der ſie⸗ — — 
der … ‘len hadden: met te nun fo ſeggen Polydorus ende Damafus Dat Dit ir” | 
Marcellus, Paug zijnde in't jaer zoz, oude gedaen hebben / ende 

alder-eerft Kardinalen mgeftelt (oude hebben. 

Den Stoel is eenen dagh ledigh, 

20 Anterus, een Öriech/heeft geordonneert dat De beome Daden der | 236 | 4203 
SP artelacen neerſtelijcken (ouden bp cen geſocht / beſchreven / ende 
in den Tempelen bewaert worden. Heeft aile Kerckeljcke perſo⸗ 
nen toeghelaten hare Kereke mer een ander te verruplen / als bet 
maer cn geſchiede tt fakkgbepdt der ſielen / ende gemeen profijt, enz 
De mier oan zijn gemack in Het bpfonder: verklaert voorder Dat het 
nemanden gieoogtoojt cn ‚paus ofte Opfiender Ber Kercke 
Chriit: te worden, bp en fp albozen Biſſchop geweeft. Is gemar—⸗ 
tert / ben Doei beſeten hebbende cen maendtende veerthien da⸗ 
gut. 

| | Den Soel was fes dagen ledigh. 

3 Fabies Fabianus, een Romenn / wonderlijcken verkozen zijnde: | 237 | 4204 
teept Flalippum, bepde Dader ende Done, den ecvfien Kriſten 
RKehſer ende ontfing bare ſthatten: felt de ceremonten ban Te H. 
verie Mgt afs o2vOnneert Wederemde befchayvinge der Daden Der 
vouwt Martelaren: berbiedt een Diouwe te nemen tuſſchen den 
vetten wap ban birett-macgfchhap: wil Datelcke Chriſten drie⸗ 
| mac Des Saers ten Avond male kome, nameliycken: te Paeſſen 
Pingſeren / ende rift dagh: is gemartelt meeft om Dat hp De 
r harten deg Benfers ontfangen hande, gefeten hebbende 14. ja 

| | cet 3, Maanden, 

| Den Stoel was ledigh 5. maenden 13. dagen. 

z2 | __ Cornelius, cen Womepn/ is getweeft een goedt/ vzoom endege: | 251 |4218 
leert Man Geest twee tegen· Pauſen gehadt / maechte bele Bidon: 
nenten, ghelyck men iñ Gratiano fien magh / ende beſchuldight 
ban Crimen læſæ Majeſtatis, om Dat Gp aen Cypriano gheſchreven 
hadde / s mer ſtocken gellagen ende onder den Keyſer Treboniano 
gedoodt / geſeten hebbende 2. jaren 2, maenden / z. Dagen. 

Den Stoel was ledigh 2. maenden 3. dagen. 

Eerfte Scheuringe cfte Schiſma. 

| Novstianus, een Kooms Prieſter ende ketter zijnde / feggende | 252 | 4215 
Dac de afballighe van Den geloove nier Wederomme in De tiecche |. 
op ghenomen me: Green worden na ghedane berou: Was de eerſte 
Sceheur⸗ mae ker; gebeynſde / ende begeerlyche om cot het Pauſ⸗ 
domte geraecken / ontſſack het bupz ban ſcheuringhe ende twee: 
Drachtun de Kercke ong heeren / ſich felven cot eenen tegen · Paus 
op-werpende, Doo? De hulpe Des ketters Novari, Prie ſter ban Car- 
thago, geluck Cyprianus getunght fchzijbende aen Cornelium, Die 
hem an twee Concilien/ te Komen gehouden boo ketter berklaert 
heee: Nicoftratus was den anderen tegen-Jaug in Afviken, 

23 Lucius, een Komepn/ heeft ingeftelt bat elche Biſſchop berge; | 2535/4220 
felfchapt foude wefen ban twee Puefteren ende Depe Archi-diaco- 
nen om zines wandels getupgeniffe te geben ; dat de Biſſchop⸗ 
pen dertigh jaren moeten oudt zijn: net te min foo ſeght Gratia- 
nus, Dat Zozymus Defe o2dDze gegevé foude hebben. Is gemactert/ 
ven Dtoel beferen hebbende cen jaer 3, maenden / 13. Dagen, 

„Den Stoel Was ledigh 1. maendt, 5. dagen. 

24 |_ Iulius Stephanus, een Komepn/ was De eerſte Die De Priefterlijc- | 255} 4222 
he gewaden in gebrupck gebracht heeft; De eerfte Prieftecen ſich 

vernoe⸗ 



ofte Romanyen. 245 
Geul bernoegende met gods-beucht, heplighepdt ende liefde bekleedt te 
Paufe. 3D: meer beneerftigende Garen ouden menſche upt te trecken / 

Dan hun met nieuwe ende koftelijcke beccievfelenoptetopen. A8 | 
gemartert / geferen hebbende 2. jaren’ 3. matnden/-z5.dagen; / 
| tiet g aid nerf 

Taren { ‘Taren | 
Chri- | det-we 
fi, reld. 

| Den Stoel was ledigh nmaendt rz dagen, 

25 | Xyftus IT, ban Athenen gebooztigh / hebbende het Fvangclium 
‚Door geheel Dpangien verkondigt, worde tot Biſſchop van Ro⸗ 
| Mien gekozen: Geeft ingeſtelt / Dat de Lev horende A taren nahet 
| Ooften fouden geflelt worden / ende was m goede wmepminge or | 
Den ketteren te vernielen/ namelijtken / de Dabellfer Cerinchrfer | 
ende Nepotiaenſe. Is gemartert / geſeten hebbeude cen zaet) / 10. 
maenden / 24. dagen. 

2574224 

ed 

Den Stoel was ledigh rr. maenden, 
termeer 

26 f__ Dionyfius, eeu Grieck: was de cerfte Monick die tot DE Roomi⸗ 
ſchen Stoel om Paus te zijn gekozen 19: verkoren zijnde) was de 
rerſte die / fo te Komen ats elders; De Kercken / Kerckhoven / Paro⸗ 
chien ende Biſdonmen den Prieſteren uptgedeelt heeft: bebelen⸗ 
De dat een peder met zijne inkomſten te vreden ſoude zijn / om zij ⸗ 
‚ne toe vertroude kudde aldaer te voeden … Is geftozven/ gefeten | 
hebbende 10. jaren vijf maenden / bijf dagen.” 

260 4227 

Den Stoel was vijf dagen ledigh: … 

27 |__ Felix, een Komeyn / ordonneerde Dat men jaerlijcks de af⸗ ſter⸗ 
binge der Martelaren bperenfoude / ende nergens anders als op 
gewpede plaetſen: datmen eenniacl 's jaers De inwpinge Der lers: 
ken bperen foude. Is gemartert / gefeten hebbende 4. faren 1 5. 
maenden, í 1n0% 

27114238 

Den Stoel vvas vijf dagen ledigh. 

28 | Eutychianus, een Tofcaner ban Tuna / geſcheeben hebbende 
eenige Brieven ende Decreten / heeft met zijn engen handen 342. 
Martelaren begraven ; is mede gheboodet/ gefcren hebbende 8, 
jaren/ 6. maenden / 4, Dagen, nd 

275 |4242 

Den Stoel vvas 8. dagen ledigh. 

29 Caius,ban Dalone in Dalmatien / ban den gedachte Diocletia- | 283 [4250 
ni, worde geſeght mgeftelt te hebben De bier rappen mn Be Kercke / 
namelijctten de Deur-wactster, De Leſer de Duppel· beſweerder / 
ende ecn Kercken Dunaer, Boch Genebrardus heeft ban Euſebio 
in't 6. boeck / 43, cap. aengemerckt / Datmen becl cer Corneluum 
den Aut ur Gier ban behoort te maken. Is om-gebzache, gefeten 
hebbende 12. jaren / 4- Maenden/ 6, Dagen, N 

Den Stoel vvas z. maenden 8. dagen ledigh. 

30 Marcellinus, een Komeynn / vreeſende boor pijnen ende martelin⸗ 
gen / eerde den Afgoden doch Dede korts Daer na groot leedt · weſen / 
overwonnen zijnde meen Synodo te Spnueſſen: beriſpende Dio- 
cletianum bꝛumoedelijcken. Heeft vrpwilligh De pijne deg doodts 
geleden gefeten hebbende 7. jaren / 9. maenden / 26. Dagen. 

296|4263 

Den Stoel vvas 20.dagen ledigh. 

Marcellus, een KRomenn / Heeft Be quactieven ende uptgedenlde 
‚goeden bp Euariftuz bepaelt/ ende herbrachtſe tot 25. heeft inghe⸗ 
ſtelt / dat geen generael Concilium fonder toelatinge des Apofto : 
liſchen Droels gehoude mocht wozden. Martinus V, ordonneerde 
| Get tegendeel van Dien’ fo hier na gefeaht fal worden. Fe gemar: 

304 | 4271 

telt geferen hebbende 5. jaren / 6, maenden / zr. Dagen, 
iij Den Do GEGEN — 

* had 
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Den Staet der Kercke, 246 
| Getal es sdaetaiodadheil scus ‚ pg HIRSG „Taren Taren, 

Pr „Den Stoelwaszo,dagendedigh.… ·.· B: F 
4134 kh LDL bed he Kd PE RAAS DJ TD RXR 13 tied 

\32 | Euùfcbins, ten Grledt mmnechite bre infkellaggen: gt aar 310/ 4277 
runtes. Is geftop- nen hem Die toe Ban De bindinge des hepligen 

| ben/gefeten hebbende, pen jaer/ febenmaenden/ 27. Dagen. 

erva il eer v Dent Stoel was 7, dagen ledigh. J 

Mltiades, een Afrikaner / berboodt Het baſten op den Son⸗ 3114278 
dagh ende Sonder · dagh: obernudts dat de Heudenen ſulcks op 
Die dagen ban wegen hare Saturnijnſe Feeſten / oock deden. Is 
geftorben/ Den tael beſorght hebbende ;. jaren / eude 2.macnden, 

Den Stoel was 17. dagen ledigh. 

Sylvefter , cen Komepn/ heeft ingeftelt den Tabbaert ende het, 3!4| 4281 
wit · habijt Ber Prieſtere verboot De vercieringe onder Beconfecta:| | 
tie ban gebettube zijde of laken: veranderende De Heydenſe namen > | 
Der dagen / voor — — De eerſte vperdagh / de 
tweede / etc, onde Den Satur · dagh / Sabbath noemende / tweltk 
vuft-daghbetentkent Doch was den Sondagh boor sijnen tijdt 
door De Apoſtolen /- Gode toeghewyet / ter —— e. Doch 
hp Dede veel ſchoonder ſtuck wereks in het bekeeren Des Keyſers 

| Conftantini tot den Chꝛiſtengheloobe / De welcke De weerde berbol- 
gingen teghen den Ehziftenen daer na dede ophouden / ende Sylve- 
ftrem de Dient Komen (foo ſommighe fchzijben) met noch andere 
Tandt ſchappen tent eygendomme gebende / bouwende ende begif- 

‘tende Den Ehriſtenen bele Kercken. Fe geftorben/ gefeten hebben: 
‚Be z1.jaren/ +, Dagen. 

| Den Stoel is vijfthien dagen ledigh, 

Eerfte algemeyn Synodus. 
Evfte algemeyn Synodus ghchouden te Niceen / door het bevel 

Eeen den lend aende upt 518, Biſſchoppen / uyt 
alle Landtſchappen dev werelde beroepen zijnde om Den Dtaet der 
| Mercken te bebredigen / de welcke nu Doop de Ketterpe Arrij fect ont: 
tuft was / alwaer hp oock veroordeelt ig; ende met eenen beloten” 
| Datden Done Bode voboros, Dat is/ mede-felf-ftandigh met den 
‚ Vader ig; twelck het Niceniſe Symbolum oock medebzengt, 
‚__ Marcus, eert RKomeyn / ingeſtelt hebbende datmẽ terfkont naer het 
Euangelium fingen foude de Articulen Des geloofs deg Micenifen 
‚Synodi; Ick geloove in Godt, etc. ende Dat den Biſſchop ban Ofti- 
um Den Biſſchoppelijcken Mantel ghebruycken foude/ om dat die 
‚ban Women Boe? hem gewpet wordt / is geſtorven / gefeten hebben: 
‚De S,maenden/ 22, dagen, 
/ 

325 [4292 

336 | 4303 

Den Stoel was zo,dagen ledigh. 

Tulfus , cen Komeyn / weber-gekeert zijnde ban zijn WBalling-| 336 | 4303 
ſchap / daer hu boor Conftantium een Arianer ende Done Conftan- 
tini, gefonden was/ ordonneerde bele Dingen/ onder andere bat een 

| Peefker niet in vec ht betrocken mochte worden / Dan boog een gee- 
ſtelijck Vechter / noch dat de Contilien fonder zijn verlof niet bez 
roepen machten worden. Fe geſtorven / de Kercke beſorght hebben⸗ 
de 16, faren/ s.maenben/ 16, dagen. 

Den Stoel was een maendt 25, dagen ledigh. 

Lyberius, een Komenn / gebannen zijnde om Dat hp Ben Arria⸗ 3553/4320 
nen tegen-fbaen hadde/ ende Door Schoone beloften des Keyſers 
Conftantij (na ſommiger mepninge) Die mede cen Arrianer was / 
beeft bu ingewillight(tot zijn groote Schande) hare mepningë acn te 

angen: 



d 

ofte Romanyen, 
$ geen) hangen: maer herroepende fulckg ten laetſten / is Catholijtk geſtor⸗ 
Ace. ben / geſeten hebbende 15, jaren / 4. maenden / 17, Dagen. 

Den Stoel was 6. dagen ledigh. 

Tweede Scheuringe ofte Schifma. 

Felix II, een Romepn/ was (na fonumiger menninge) 38, Biſ⸗ 
ſchop / doch andere beel en noemen hem niet / obernudts dat hp in 
het af-wefen Lyberij de Dtoel beſeten heeft. Onuphrius ende andez 
te, Is gemartelt banden Arrianen/gefeten hebbende 1o, jaren / 3. 
maenden / 11, Dagen, 

Damafus, een Spangiaert / heeft beſchreben Bet leben Der Moor: 
fche BiTchoppen/Doo? vaedt Hieronymi, dede in de Latijn fe Kerc⸗ 
ketenepnde der Pſalmen lingen / Gloriainexcelfis Deo , etc. bu- 

een-geftelt Booy Flamianum ban Antiochien/geholpen van S,Chri- 
ftophorum; ‘alg nebe het Symbolum Conttantinopolitanum, ende 
het Confiteor : Boer zijn bebel heeft S. Hyeronimus de Epiftelen 
ende Euangelien beefamelt / ghelijck die in de Miſſe gelefen wor⸗ 
Ben: De Canonijckſe getijden ende De orꝛ onnantie ban De Pſalmen 
by gebeurte te fingen/18 ban hem ende S:-Ambrofio: Is geftorben/ 
gefeten hebbende 18, jaren / 2. maenden / elf dagen, 

38 

Den Stoel was.17, dagen ledigh. 

Derde Scheuringe ofte Schifma. | 

Vefinus, een Womepn/ wiert teghenDamafum ghekoren na de 
— ende Felicis, Ve add ve euv ín dif 
maels begon de eergierige huftber hooghepden de heeten Der Ober⸗ 
fie Ber Kercke in te nemer: toont om bele berkiefings wille 
doodt ghebleben zijn, Dd 790 

Fe me; 2 

part 

— — —— — — — — 

ij 

Tweedeal gemeyn Synodus, 

Gen algemepn Concilium gehouden te Conftantinopolen ban 
150. Biſſchoppen / onder de Wepferen Gratiano ende Theodofio, 

| ban weghen Be Maſedoniſe ketterne/ Ber welcker Biſſchoppen 
oock 56, Daer waren / ende zijn alle beroogdeelt / als lecrende / Dat 
Ben H. Geeſt geen Godt enis, jen 

|_ Syricins, een Romenn / verbiet den Priefteven het houtvelijc; wil 
| dat niemandt zijn tweede Vrouwe gehadt hebbende! tot Prieſter⸗ 
| lijcke Dtaet opgenemen woyde: dat het Ben JPonicken/ goedt ban 

es | leben zijnde Prieſteren teworden / ende tot Bifbonmê te mogen gez 
| raken; wantdoen en wag haerder geene in eenige Klooſteren. De 
| Borgondiers/ unt beeefe ban Wuba/ worden meeft alle Chziftenen. 
Is geftorbe/Delkercke beſorght hebbẽde : 3 zacé/e maent/: 5 .Dagê. 

59 

Den Stoel was een maendt 15,dagen ledigh. 

_Anaftafius „een Wontepn/ heeft ingeftelt/ dat de Priefteven 
niet en fouden fitten/ / maer buckende met eerbiedinghe ſtaen / als 
het Euangelium inde Kercke ſoude of gheſonghen of gelefen wor⸗ 
den: dat tot De Driefter-ampten geene kreupele of Die ban Hare lez 
den berooft waren / opghenomen (ouden worden. Is geſtorben⸗ 
gheſeten hebbende 5, jaren/21, daghen, 

40 

Den Stoel was 10, dagen ledigh. 

Innocentius, upt Albanien geboortigh / heeft de lefke falbinge inz 
geftelt / ende verklaerde / dat alle Biſſchoppen Die eenige procben/ 
Dekenfehappen/ Priorven / ofte andere Kerckelijtke Anrpten/of 

@ iin cenigh 

247 
Taren | laren 
Chri- |derwe 
ſti. reli. 
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3664533 

3664333 

381/4348 

sj 
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248 Den Staet der Kercke, 
(Geull eenig Dacrament/ Olpfel/ ofte andere dierghelijcke Bingen Hers 
det | koften/ als Ampt. verko opers geftvaft fouden worden : Dat hp/ 

ende alle Die ban zijnen ſtoel waren / nochte het gheheel Kercke⸗ 
lijcke ban geenigh Koning geoordeelt mochten worden. Fe geſtor⸗ 
ben/ gefeten hebbende 15. jaren/ 2 ,maenden/ 2 1.Dagen. 

Den Stoel vvas 22. dagen ledigh. 

42 Zozynus, een Öriech/ een Man feer geleert / ende ban henlighen 
leben / verboot dat Be laben tot Prieſter ampt niet toegbelaten en 
mochten worden / noch minder (ſeght Platina) eenighe baftaerden 
ofte ſchelmen. Is geſtorven / den ſtoel beſeten hebbeñde 3. jaren / 4. 
maenden / 7 Dagen, 

44 

45 

Den Stoel was 9. dagen ledigh. 

Bonifacius, een Womepn/ heeft de Vigilien der heyligen mba: 
ftendagen verandert: 15 unt Komen gejaeght om Eulalij wille / door 
Ben Hepfer Honorium, foe Theodofij, Die hem oock wedergerore 
pen heeft. Is geftorben/ gefeten hebbende 5 Jaren / 9. maenden / 28. 
daghen. 

Den Stoel vvas 9. dagen ledigh. 

IV. Scheuringhe, ofte Schiſma. 

Eulalius, een Romeyn / geduerende de ſcheuringe tegen Bonifa- 
cium, wiert gekozen banen deel der Pricſteren / ende met Bonifa- 
cio upt Women geſtelt. Is geftorben de Derde maent nde ſevenſten 
dagh na zijne berkiefmg:. an 

Celeftinus,een Komept/ heeft ingeſtelt Dat de Palmen Davids 
boor de Miſſe gefongen moften werden, t bele bogsmaelg niet gez 
fchiede, Daer af het Introitum, Graduale, offertorium, ende Com- 
munio vergadert ig: Bat oock Be Prieſteren De Kerckelijcke Cano- 
nes weten moften. As gheſtorven / ghefeten hebbende 8.jaren/ 5. 
maenden/3 dagen, 

Den Stoel was 1. maendt, 1 1.dagen ledigh. 

II Algemeyn Synodus. 

en algemepn Synodus gehouden onder Theodoro II, ban zoo, 
vaneen mode Stadt Epbefen/ tegens de Wetteren Pelagium 
ende Neftorium, Biſſchoppen ban Conftantinopolen/de welche de 
Godhent Ieſu Chritti loochenden. — 

Sixtus ILL, een Romeyn wort beſchuldight / van een Morme ber: 
kracht te hebben / fupbert ſich dooreede in tegenwoordi tban 
ss. Biſſchoppen; was goedt ende mildt tegen Den armen … Is ges 
ftorben/ mi hebbende 7. Baven/ 11. maenden: 

Den Stoel is een miaendt 11, daghen ledigh. 

#6 \_ Leo Magnus, cen Ronieyn / alfo toegenaemt ban wegen zijne 
groote geleerthendt / beenieuwt de Rogationes ende Procefsiones, 
Diemen Litanie noemt. Sijne Litanien zijn de kleynſte. Gregorius 

| Magnus, Geeft De geete ingeſtelt. Deeft verboden in be Vaſten Alle- 
luyaende Gloria in excelfis Deote fingen , Door defen Biſſchop 

[telde De Woomfche Kercke De jaren na het lijden ons Meeren. 
Is geftorben/ gefeten hebbende zo jaren / 11, maenden/2.Dagen. 

Den Stoel was 7. daghen ledigh. 

IV. Algemeyn 

Taren{ Taren 
Chri- | der we 
ſti. reld, 

416| 4383 

41914336 

41914386 
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ofte Romanyen. 
| Getal 

IV. Algemeyn Synodus. 

&en alghemepn Spnodus van Calcedonien onder den Leper 
Martiano gehouden / tegen De Ketterpe ban Eutyches, Priefter van 
Eonftantinopolen/ fmeltende De twee naturen Tefu Chriſti in eert, 

49 |_ Hilarius, ban Sardinien / cen gheleert Man / Geeft inghe⸗ 
ſtelt ende verboden / Batmen fich geenen na⸗vbolgher in geefter 
lijcke Ampten berkiefenenmochte. Is geſtozben geſeten heb⸗ 
bende 6. jaren / z. maenden / 10, dagen. ens 

Den Stoel was 10. dagen ledigh. 

| 48 | _ Simplicius ban Tivoli, heeft ingeftelt dat geenigh Kerckelijck 
| erfooneenen Belie in beſitting ban eenigh beneficie erkennen en 

foul. Is gefkorben/ gefeten hebbende): s„faten/ 6, maenden / 23. 
| Dagben. — 

| Den Stoel was 6, dagen ledigh. 

43 | _. Felix III, een Komenn / wilde dat De Kercken alleenlijckten Doo? 
Be Biſſchoppen getopt ſouden worden. Is geſtorven / geſeten heb: 
bende 8. Jaren / 11, maenden / 17. dagen. — 

Den Stoel was 5. dagen ledigh. 

so | Gelafus ten Afritaner / Heeft de Prefationes bp een geſtelt / Die 
men boog het B, Canon fingt/ wilde dat de Heylighe Bydzen niet 
meer als vier· malen des jaers bedient mochten worden / ende ber 
Satur · dagh. Beeft gemaect Hymnos,colleâta,refpóforia,gradua- 

liia boecken gefchzeery ende andere Inſtellingen / zijnde een geleert 
Man. Is geftorben/ gefeten hebbende 4.javen/S.maenden/: dagk. 

‚Den Stoel was $.dagen ledigh, 

st |_ AnaftaGus IT, een Kemenn. Te befmet geweeſt met de Neſtori⸗ 
: acnfeende Eutpchtaenfe ketterne / foo dat de geeſtelijckhendt ban 

Women met hemniet er: wilde comnruniceven: heeft Den Keyſer A- 
naftafium als Eutychiaen gheerconunumiceert. Is ellendelijcken 

ſtorben / hebbende zijn ingewandt / gelijck Arrius, geloft/ gefeten 
hebbende xen jaer / 1. maenden/ 24. dagen · 

Den Stoel was x. dagen ledigh. 

hen ed ©) 8, T' ” Se) 3 3 3 8 a 7 =d 2 = 8 es 4 p 3 i F = — zj zt et 7 8 > 2 — 2 Ea 3 ac À s — 

Den Stoel was 2. dagen ledigh. 

| 

| 
| 
— 
NE 
bf V. Scheuringe, ofte Schifma. 
| | MI red 
|< + jer Laurentius, cen Romenn / gebupzende De ſcheuringe tegen Sy m- 

machum, is geſtorven in het eerſte jaer. 
53Ceælius Aotmiſda van Fresfelone/eenDtadt in Campanië/fiende 

vele Monicken te Romẽ hardt neckigh in de Leere Eutichi, heeftſe 
upt de ſtadt Do bannen. Gaf beleden arnt beroordeelde be Mani⸗ 
cheẽ / die ſerr toenamiẽ / doẽde dn” rene —— 

rcke 
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250 Den Staet der Kercke, 

” eral | ge Kercke beforght hebbende 5, jaren 1 3, Dagen. 
er 

Paule, 

Taren ‚ Taren 

Den Stóel was 5, dagen ledigh, 

[-54 |__Toânnes, ten Toſcaner / is in Ambaſſaetſchap daor den Lio⸗ 

| ning Theodoricum, Die een Arrianer was, gefonden na ben Liep: 

fer Iuftinum. te Conftantinopolen/ omt De Arrianen in hare Linz 

henden te heeftellen/ ende tſelpe berkregen hebbende, 18 bp Theo- 

doricum ſeer verdacht geworden / ende Lan Gem doen gevangen 

nemen / ig in groote ellende gheſtorben / ghefeten hebbende z- ja⸗ 

ren / 9. maenden / 16. Dagen. 

Den Stoel is een: maendt 27. dagen ledigh. 

elix IV, unt Damien geboortigh heeft de Geeſtelijckhent ban 526 [4493 

Get bolc afgeſondert / gaf haer noodfakelijcke Boeckẽ: liet de Kert⸗ 
Be Cofmaz gude Damian: te Women bouwen/ ende eenige andere 

beemaken. Is geſtorven geſeten hebbende, 4. jaren / z.Maenden/ 
1 8. dagen. 

Den Stoel was 3, dagen ledigh. 

56 |_ Bonifacius IL, een Komepn /igna be doodt Diolcori ban een pe: 
gelijcken aengenomen : heeft de Ordre Dec Benedictinen bever 
ſtight. Is geſtorven / geſeten hebbende cen jaer/z, Dagen. 

Den Stoel was 3. maenden ;. dagen ledigh. 

„VA, Scheuringe, ofte Schi ſna- 
Diofcoruss een Romenn / zijnde door ſommige tegen Bonifa- 

cium gekozen / geduerende het Schilma,ig Den 28, Bagh daer na 
geftozben. 

57 |“ Ioannes II, toegenaemt Mercurius, cen Momepn/ hebbende de 
bekenteniſſe des geloofs banden Kepſer Iuftiniano, met zijn ep- 
gen bande befegele/ ontfangen; daer bp een ſchoon geſchenck / is 
geſtorven / gefeten hebbende z.jaren/ 4. maenden / 6 dagen. 

Den Stoelwas 6.dagen ledigh. 

58 | Rufticus Agapetus, een Romenn / heeft Tuftinianum de Eutpchi- 
aenſe ketterye Doen verlaten / toc De welcke hp Door Anthemium 
Bifſchop ban Conftantinopolen/ gebzocht was . Ae geftozben/ 
gefeten hebbende 11,maenden/ 19. Dagen, 

Den Stoel was 6. maenden 25. dagen ledigh. 

59 |__Celius Sylverius, ban Fruſolone in Campanien/ niet willende | 535 |1S°* 
| den ketter Anthemium in zijn Biſdom ban Conftantinopolen her 

ſtellen hoewel de Keyſerinne ſulcks geboodt / is balſchelijcken ber⸗ 
oordeelt / Dat hp Romen in de handen der Gotthen hadde willen 

; leberen / is na Ponto in ballingſchap gefonden/ ingeftelt hebbende 
| Feriam Pucificationis, om een (ware pefte te beefoenen : is berdze- 
|___|bensgejeten hebbende r. jaer / 1o.maenden/ 7. Dagen, 

Den Stoel wás een dagh ledigh. 

VII, Schifma, ofte Scheuringe, 

69 |_ Vigilius, een Komepn/ in het Schima tegen Sylverium gekofen/ | 537 4504 
een eergierigh menſche / ende Die Des untdeijvens Sylverij ooyfaker 
was/ Geeft de Bifchoppelijcke weerdighept met gewelt ghehou⸗ 

| den / Boot gunfte Theodore, Des Kenſers Tultiniani Pupfbrouwe: | 
| de welcke hem Kot Daer aen uyt Komen dede halen/ Doo, inwil⸗ 

liginge der Komennen / Die hem totter doot toe hateden / — 
te Con⸗ 



er 
Paufé, 

61 

63 

ofte Romanyen. 
Geul | te Conſtantinopolen / eme ſwaerlijcken gequelt / gelaſtert / ende 

2 ï ghefmadight is/ ende door Be Dtadt henen mee cen baſt om den 
bals geleut / epnoeljchein gebannen, ont dat heden Letter Anche- 
mium niet en hadde willen invoilligẽ in zijn Biſdom van Conſtan⸗ 
tinopolen / volgende zijne belofte / die hn de Wiepfevinne gedaẽ had⸗ 
de / eer hp tot den Stoel geracet was / hebbende nu Daer af leetwe⸗ 
fen. Is geſtorben / geſetẽ hebbende 17 Jaren/8.maenden/: 5. dagen. 

— INS LEGT EPD { 

oiv. Alghelheyn Sfhölus, 7, 
en algemepn Synodus gehouden ig — boor 

Be tweedermael, Han :65.2Bijfopper tege Anihemium,Öufchop 
te Corts polen Ed eodornm eer geleert Mau / de welcke 
fepde dat de Maget Marie alleenlije eenen Menke 
ende nict God ef menſ Cek gelut ende Wiert aldaer belloten dat 
fp was Heordxos, Datis/ ocen ods, den 
Pelagius, eert Romeyn / heeft ingel 

de Cardoni getinden (ind nfoude ) 
Schiſmatijquien doop ſweert/ ende bah — geſſraft 
moeten worden: penn neet iſten eñ gaben tot geeſteljcke 
Ampten gebórdert mocht vbrden Fe geſtorven gefett hebbende 
4. jaren / 1o.maenden/ 18, Dagen. — 

Den Stoel was 1, maendt 5. dagen ledigh, _ 

8) 

AËbe Gleſtelſchent alte 

Den Stoel was 4. maenden, * dagen ledigh, | 

_Toannes III, een Komeyn bolbzachthebbende zijn bebel omde Mercken té bernieuwen / eñ De begraef plaetſen per Martelaren te 
vergrooten / is geſtorvben / geſeten hebbende 13, jaren / 10 dagen. 

amit e inde [neftses nisd I5C AF IAC — Den Stoel vvas-10: maenden 19. dagen ledigh. 

Benedictus een Komenn / heeft ban den Hepfer Tyberio betmoy, | 
ber Dat tot behoef Der inwoonderen Iralie, Die tot den hooghſten 
hongers-noodt/ Doop het inballen der Lombarden gekomen wa: 
ren / ban kozen toe · voeringe is gedaen vpt Egppten. Is geſtoxwen / 
geſeten hebbende 4, Jaren, 2. maenden / 12. dagen. 

64 

65 

66 

Den Stoel v‚väs 4. maenden ledigh. 

Pelagius II, Komenn / ís gekozen ſonder wille deg Kepſers/ 
obermidtg De Kombarden Women beleghert hadden / heeft 
ban zijn Daders hups een Oude· Mannen huns gemacckt/ het 
Patriarchaetſchap van Aquileente Bradum geboert, makende 
tſelve De Hooftftadt ban Denegien, Is van de peft geſtorven / gez 
feten hebbende chien jaren / z.maenden/ 29. Dagen. 

Den Stoel vvas 6.maenden, 25.dagen ledigh. 

Gregorius Magnus, een Monick / ende Koomſchen Raedts⸗ 
heers ſoon / is door toeſtemminge Des Geeſtelijckheyts volcks / en⸗ 
De Kenſers Mauritij, Biſſchop verkoren: heeft De Miſſe mer bele 
Ceremonien eñ gebeden vermeerdert; wilde datnien negenmael 

| 

lige eenen Menfche gebarst hadde, | 

F 
Dat de Deretijequen ende 

251 

aren Iarcn 
Chri- der we 
fi, [relt, 

5534520 

579 | 4546 

590 [4557 

Kyrie eleyfon, Dat is/ Heete ontfermt u'onfer: oock Bet Alleluya in { 
‘tbegin ban de Canoniale getijden; Deus in adjutorium, eñ Gloria 
Patri {n’t epnde ban peder Pfalm/S. Hyeronimi,al iſt dat ſommige 
he ve onthoudinge deg bleps in de baften toe ſchrijven twelck beel 
ouder is:maer wel heeft hp 4. dagen Daer toe gefet/te weten/bandé 
Woonſ · dagh toe den Dondagh. Heeft de groote Litauien inghe⸗ 
ſtelt / met meer andere Dingen die men bp Natinam leſen magh Is 
geſtorven / geſeten hebbende 13. jaren / 6. maenden / io. dagen 

Den Stoel was s. maenden 1 7. dagen ledigh. 

Sabinianus, een Tofcaner/ban welch mé géén af-komft te vindẽ 
weet / eñ Dat be recht /want hn ſeer ondeugende/ende Dies ſtaets ee 

bhi weerdigh 

604 [4571 



| 

68 |__Bonifacius-1V, ban Valeria in Provence heeft ban den Liepſer 

252 Den Staetrder Kercke, 

aemen mildelijek untgedeylt hadde / ende was ban wille zijne 
| boecken te Doen verbranden: heeft ingheſtelt de Getijden ee leſen / 
de Klocken te luppen ende de Vaupen in de Bercken te branden. 
Is geſtorben gefeten hebbende ;. nraenden/ 19; Dagen, — 

| Den Stoelwas 11. maenden 26. dagen ledigh. 

67 | Bonifacius III, een Romeyn / hebbende Bet Primaetfchap be: 
houden ober alie de ercken onder DE epſer Phocas, Die Gem ſultx 
| Bergunde: want defe Phocas hebbende zjnen Weer ende Meeſter 

arighepdt t hd igheydt gegun 

PAPA, dat is PAVS. Ie geſtorven / gheſeten hebbende 8,maen- 
ikan Cà 

PEAR 

Den Stpel was 9. maenden 15. dagen ledigh. 

Seial weerdigh was: verachter der deughden zijnes Voorſ aets ſeggen⸗ Jarco Taren 
Ea de / Dat Gp De Kerckeljcke goederen verguiſt hadde / Daer hpie den derwe 

den, ende Be felve ingewpet ter eeren des Magets Marie ende aller 
Bepligen « om welcue oorſake Het Feeft aller Heyligen ban hem 
op den eerſten Mey , ende daer na op den eerſten Novembris inge: 
ſtelt 19: heeft van zijn hupg een Klooſter gemaeckt/ende den Mo⸗ 
nicken vele Pribilegien gegunt. Is geftopven/ gefeten hebbende 

| Phoca verliregen den heerljtken Tempel Pantheon, alg/ âller Go- 

6. jaren / s. maenden / 12,Dagen, 

Den Stoel was maenden 23.dagen ledigh. 

69 | Tyheodatus of Deus:dedit een Romeyn / was een man ban goedt 

wierdt gene Nieuwe jaer · giften te geben/ om den heydenen niet 
gelijck te ſchijnen. Heeſt geſeten z. jaren / 19. dagen. 

Den Stoel was cen maendt 26, jegen ledigh. 

7e |_ Bonifacius /V, Napolitaen / een ſeer beleeft / vriendelick / ende 
lief-getael Man / ts De eerſte onder De Pauſen geweeſt / die ordon⸗ 
neerde / Dat De Kercke De bryhendt Ber vluchtelingen weſen ſoude / 
upt-genomen erck· roovers ende af-gefonderde. Heeft geſeten 
s.javen/ 10. maenden. 

__Den Stoel was 13. dagen ledigh. 

71 |_ Honorius,ten Campaner / was mildt-babigh tegen den armen / 
bermaeckte De Kercke S,Petri, vooꝛſagh Die met goudt / ſilber ende 
Schone Dchilderpen. Heeft gefeten 1 2-faren;1 rr. maenden / 2. dagẽ. 

Den Stoel was een jaer „7.maenden, 1 8.dagen ledigh. 

71 | _ Severinus, Komeyn / wag mile tegen ben armen / bermaeckte De 
Kercken / ende bergrootte hare inkomften. Heeft geferen/ jaer / 2. 
maenden/ 4. dagen. 

Den Stoel waseen maendt 22. dagen ledigh. 

73 | _Yoannes IV, ban Balmatien gebooꝛtigh / heeft bele Dalmatos 
ende Iſtrios Ban Den Daracenen ghevangen / vꝛn ghekocht. Heeft 
gefetenr. jaer / ro.macnden/ 18, Dagen. ge 

Den 

arch ban Conjian- | 

613! 4580 

leben; Dede het Synodus ban Auxerren Gouden / alwaer s 

reld, 

606 | 4573 

616 4583 

637 | 4604 

638| 4605 
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r 

Pauſẽ. Den Stoel was 1. Maendt 14, dagen ledigh. 

Theodorus, ban Jeruſalem / foon Bes Biſſchops Theodori 
ban Jeruſalenn / was teghen Den armen vulde. Heeft gheſeten 
6, jaren / 9, maenden/ 19, Dagen, 

74 

Den Stoel was 4. maenden,eenen dagh ledigh, 

Martinus, een Italiaen / bergaderde te Women een Synodus ban 
105. Bi ſchoppen / tegen Pyrrhum, Sergium, Cyrum (af-wefende) 
enge Paulum tegenwoordigh zijnde / Patxiarchen ban Conftanti- 
nopolen/ ketteren Monotheliten, verſakende twee willen ín Chri- 
to: 19 Booz Bevel oes Kepſers Conttantini III, ecnketter zijnde/ 
ui Bailngichap berdreben / ende als een Martelaer aldaer geſtor⸗ 
ben / geſcten hebbende / 6. jaren / 4. maenden/ 7. dagen. 

75 

Den Scoel was 8.maenden 28.daghenledigh. 

76 | _Eugenius, een Komepw heeft ingeftelt dat de woonplaetfen Der 
Orieſteren ende Biſſchoppen bp de Kercken ouden weten / met 
hevanghewſſen / om De Kerckelijcke perfonen daer in ze ſtraffen. 
weet geſeten 2. jaren / 9. maenden / 24. Dagen, 

Den Stoel was een jaer ende 19, dagen ledigh. 

Vitalianus, een Tatiner / heeft ſeer gearbendt rot handt-havine 
ce ban de Ciuftclijcke Keligie; het Chooz-gefang verciert met 
Dꝛgelen ende Muſicale inſtruũmenten. Heeft gefeten 14, jaren/ 5. 
maenden / 29. dagen. 

77 

Den Stoel was 2, maenden 14,dagen ledigh. 

78 |_ Adeodatus, een Komepn / geneeft ceren Taſarus hem kuſſen⸗ 
de / was een Man (eer beleeft / gemeenſaem / bzuudelijek/ nuldt tez 
gens den Armen ende vreemdelinghen. Heeft ghefeten 4. jare n/ 
maenden / 16,Dagen, 

Den Stoel was 4. maenden 6,dagen ledigh. 

79 |_Domnio, een Womepn/heeft het voor-portael Bes Rercks S.Perri 
met marber Doen plabepen / ende Dooy zijne Gonrs-beucit is de 
Kercke ban Kavennez met De Koomſche vercenight / die haer ſelben 
jet Hoofdt noemde.heeft geſeten 2. jaren / 5. maenden 10. dagen. 

Den Stoel was 2, maenden 28, dagen leóigh, 

80 |_Agathon, een Monick / upt Dicilen geboostigh/ was fo goedt 
bannatupzen/Dat nopt geenigh Menſche / droevigh ofte mif-uoez 
big) bp hem is gekomen / ofte 18 beolich ende Blp-mardigh van 
hem gefchepden. Heeft gefeten 2.jaren/ 6, maenden. 

Den Stoel was 7.maenden ledigh, 

| VL Algemeyn Synodus. ; 

Si | Cen algemepn Synodus gehouden te Conſtantinopolen ban 
289. Biſſchoppen / tegen de Monotheliten. Den Patriarch ban 
Conſtantinopolen berlact zijne ketterne: Macharius Die nict willen: 
Be berlaten / wort ban zijn Biſdom afgefet : Daer wierdt het Wous 
welijck den Grieckſen Prieſteren toegelaten, ende de Weſterſe niet, 
In dit Synodo heeft DE WepferConätinus Pogoniate gepreftdeert. 

82 |_ Leo IISitilianer / ig in de Latijnſe ende Grieckſe ſprake 
ſeer erbaren gheweeſt / gheleert in de Muſike / foo dat oock door 
hem de Hymniende andere Pſalmodien tot gen cierlijcker idle 

gebzacht 
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254 Den Staet der Kercke, 
| ag ghebracht zijn. Is Autheur geweest ban het Pacf-kuffen onder de | Laren, Taren 

fuffe, was ſeer (edigh ban manieren) ende bj een peder lief-ghe- 
tal. eeft gefeten 1oamaenden/ 19. dagen. 

Paufé. 

Den Stoel was 13. maenden 21-daghen ledigh. 

32 | _BenediâusII, een Komenn / was beleeft/ ende ban pegelijcken 
gelieft, Wert gheſeght van den Kepſer Conftantino bereregen te 

| hebben/ fo wanneer de Geeftelijckheyt, t volck,ende den Krijghf- 
| ract yemant tot Paus gekoren hadden,dat fodanige kiefinghe foude 
| bondigh ende van weerden zijn, hoe wel niet beveftight met het 
|confent des Keyfers ofte zijnes Luy tenants over Italien. eeft ghe⸗ 
ſeten 10. maenden / 28. daghen. 

Den Stoel was 2. maenden 9. dagen ledigh. 

83 | _Ioannnes V, een Sprier / een gheleert ende deughdigh Man / is 
ingetwpet (gelijck zijnen Voorſaet) ban de Biſſchoppen van Ofti- 
cum, Portenfem, ende Velitricem, ende opdonneerde/ Bat het ban 
| zijne nabolgeren eldus onderhouden (oude worden / ghelijck oock 
t gebfupck noch tegenwoordigh is. Deeft gefeten 1. jaer v.macnde, 

Den Stoel was z.maenden 18.daghen ledigh, 

VII. Scheuringhe ofte Schifma. 

Berrus, Gerft-Priefter/een Komen, ban be Geeftelijckhept gez 
koren / Geeft den Dtoel eenighe dagen bedient, 

Theodorus Cardinael Yneſter cen Womepn/ ban den Woont 
| fchen Heprleger gekozen zijnde, heeft den Dtoel boor eenighe da⸗ 
gen teghen Petrum ghehadt / ende waren bepde oorſakers ban bet 
achtfte Schifma; bende berdreben zijnde/ is gekozen) ; 

84 | _Cuno, een Komeyn / een ſeer Godtbruchtigh / ſedigh / wijs/ en⸗ 
Beonftraffelijck man. Heeft geſeten 1 1 macnden. 

Den Stoel was z.maenden z5, dagen ledigh. 

IX. Scheuringe, ofte Schifma. 

Theodorus Cardinael· Prieſter een Womepn/ ende vijck man/ 
hebbende de Doldaten door gelt onigekocht/ heeft den Stoel eeni⸗ 
| ge dagen gehadt. 
|__Pafchalis Gert3-Biaken/ ber wonnen Doo de Tooberkonſt / gez 
duerende het Schifma Theodori,heeft oock den SDtoeleenige dagen 
gehadt; bepde epnBelijcken berdreven zijnde/ is geh ozen/ 

85 | Sergius, een Sprier / een Man ban degelijchen leben/ heeft ins 
geſtelt / dat het Agnus Deitot drie malen onder de Miſſe gefongen 
| foude worden. Heeft gefeten / 5 jaren) 8.maenden / z3. Dagen. 

Den Stoel was een maent zo, daghen ledigh. 

86 1oannes VI, een Griech/ was neerftigh om de Kercken te vepa- 
reren / als ooc be Aleacen/blijtigl om Be Ehriften-gebangenen met 
des Kercks (chatten los te koopen. Deeft ghefeten 3.jaren/ z.maen- 
den / z. daghen. 

Den Stoel was een maendt 18. daghen ledigh. 

87 \__Ioannes VII, een Öriech/ een geleert Man / hebbende bele Kere⸗ 
Ken doer beemaken/ ende De fclve berrijckt met ſchoone Schilde⸗ 
vpen ende Beelden. Heeft gefeten 2.jact/7.maenden/ 17 Hagen, 

88 |_ Sizinnius,een Sprier / een Man ban grooter heplighept/ ís hae: 
ſtigh geſtorven / ſeer gequelt bande Bicht. Heeft gefeten zo.dagen. 

| 89 | _Conftantinus, Spꝛier / is feer bemint geweeft van een peder/ inz 
fonderhert 

Chri. |derwe 
(ti, relt, 
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al fonderhept ban den armen: Defe Paus te Conſtantinopolen sijn: 

—* | —* us IL, Keuſer ban Conſtantinopolen / zijne voeten 
ghehkuſt: aldus is doop deſen Keyſer cen gebruyck opgebracht / dat 
noch duert. Beeft Ben Reyſer Philippum Bardanum,diede Beelden 
weghnemen wilde / bepmeoedelijcken tegen geftaen Heeft geſeten 8: 
jaren/ een maent/ 20.dagen. 

Taren ESA 
Chri- |derwe 
fti, reld, 

Den Stoel was een maendt ro.dagen ledigh. 

30 |__ Gregorius II, een Komepn/ fent Bonifacium, eert geleerde so 
nick/ in Duptllant om het Euangelium te predikte; Die aldaer vele 
bekeerde: Doet Ben Kepſer Leonem, Iconomachus- bpahenattit/ 
mden Ban / om dat hp boorghenomen hadde de Weelden wegh te 
nemen, Beeft gefeten 1 4.faten/ 1o,maenden/ zz „Dagen. 

71614683 

Den Stoel is ledigh 1.maent ;, daghen. 

91 |__ Gregorius II, een Spꝛier / een gheleert Man / ſo inde Grieckſche 
als mei ie ſpralie / heeft Leonem IIT, fo uyt zijn Kijck / als upt Be 
gemeenfchap gebannen / om Dat hp Be Beelden tegen was; binnen 
Women ban den Koning der Kombarden belegert zijnde geert huil 
pe ban den Kepler krijgende / Geeft her bp Carolum Martel bege: 
ben/ ban den welcken bp zijnen eys verkregen heeft. Deeft gefeten 
1o,jaren/ 8.maenden / 24 Dagen, ’ 

73 h[4698 

Den Stoel was 2,daghen ledigh; 

9: |_ ‘Zacharias, een Grieck / een Man bevfien met groote deughden; 
beeft den Geefkelijcken perſoonen een epgen klect/ verſtheyden ban 
den Leken) gheordonneert: heeft mede Happen ende Kaſunffels | 
daermen Miſſe mede doet/ berciert met gout/ filber ende gefteen: 
ten Heeft geſeten 10. jaren / z. maenden / 16.dagen. ars tse A5 

741} 4708 

Den Stoel was 8, daghen ledigh. 

93 |_ Stephanus IT, cen Komenn / deſen wert han ſommige ober gelia⸗ 752) 4719 
gen/ om Dat jp maer bier Dagen na De berkiefinge geleeft en heeft. 

Den Stoel was eenen dagh ledigh. 

94 |_ Stephanus IT, geſeght U, een Romenn / wijd ende deughdigh/ 
ende fo ban peder cen bemint/Dat hp. op Be fchouderf ban fonamige 
na de Kercke ban S, Tan Latran gedragen is:hier bart iftdat De Pau- 
fen noch Gupden{-daeghs hun laten Dragen, Is in Dranchtijckt gez: 
komen/ende bpftant berkregen ban den koning Pipino, tegens DE | 
koning der Lombarden / met noch groote geſchencken / namelijck/ 
de heerlijckheyt ban Wabenne/ ’t welcke de Dtadt-houderen deg 
Keyſers pleeght toe te behooren. Heeft gefeten ;.jaren/ió.Dagen; 

Den Stoel was 22-daghen ledigh. 

95 Paulus, cen Romenn / de beoeder Step hani, een feer barmhertit 
San tegen Ben armen ende omt ſchult gevangenẽ / Die — 
mael ging beſoecken; is Paus gekorẽ / niet tegenftaende be veru ie⸗ 
finge ban ſommige gedaen ober Theophilaétum. Heeft gefeten 10. 
jaren / een maent. 

Den Stoel ís een jaer,7.maenden 7.daghen ledigh. 

X, Scheuringhe, ofte Schifma. 

Theophylaâus, ten Komepn/ Eerſt · diaken / is doo? ſommighe 
gekeozen/ geduerende het Schiſma teghen Panlum, heeft den Dtoel 
ecnige maenden behouden. 

96 |__Conftantinus ban Nepeſen / een Leecke / is met ghewelt bande 
Leken ghekoren / mach derhalben boor geen Paus gehouden wore 
den; heeft gefeten een jaer / een maent 9. dagen. Raakt 

. C £1 ies 
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Se ot rriselegggaeoe Jen Een 
7 tn — [ er wel 

nd XI. Scheuringhe, ofteSchifma. | Ì (tie 0 reld, 
| | 

Philippus,ten Romenn / geduerende het Schifma is tegen Con- 7684/4755! 

fantinum/ban {ommige Leken gekoren / befat den ftocl s‚vagben/ / | 

zijnde met Conſtantino verdreven / is gezkꝛen. | 
96 Stephanus IV, geſeght III, een Diciliacn;, hebbende in een Con- 76814735] 

cilium binnen Komen gehouden Be inftellinghen Conan tini her⸗ | 

roepen / ende vernietight het febende Concilium te Conſtantuwpo⸗ | | 

len gehouden Door Den Viepfer Conftantinum V, (ſonmnge ſeggen | | 

doo} Leonem- UI zijnen Wader)aengaende tgebrunck der Beelden / 

ig geſtorven geſeten hebbende 5. jaren / xmaenden / 27. dagen. | 

Den Stoel. was vedaghen ledigh. 

Hadrianus, ten Romenn / is zijne boorfaten in vepuighepdt ende | 772 4759, 

goedertierenheydt ober-treffende geweeſt vorpt Carolum Mag- | 

num, Dev Francken Koning / tot zijn hulpe tegens Defiderium; den 

Koning der Langbarden/ Die zijn Koningrijck verlieſt: Doct cen 

Concilium beroepen ban 143. Biſſchoppen / twelck Zigebertus 

algemepn noemt / daer in Carolo Magno macht gegeven baierdt om 
Paufen tektefen als oock andere zelaten meer : Fe de eerſte / Die | 

97 

geordonneert heeft/Dat zijne Bullen in loodt gefegelt ſeuden wor 
Den. Heeft gefeten 23. jaren. A 

VII, algemey'n Synodus, 

Een algemepn Spnodus gehouden te Piceen ban 3 so. Biſſchop⸗ 789} 4756 

pen / alwaer De cecinge Der Beelden beloten ende bebeſtight is. kt 
Leo 111, een Romeyn / heeft een feet geleert Man geweeft/milt | 795 4762 

tegen Ben armen / reyn in leben / De Geleerde op-focekende: totter 
doodt byna gellagen zijnde van twee Koomſche Prieſteren / ende 
vã haer in hechtinis geſtelt zijnde / ontkomt het/en treckt in Vranc⸗ 
rijck bj Carolum Magnum, de welcke hent wederem in zijne weer⸗ 

dighepdt felt: kroont hem Kepſer ban Komen, Heeft gefeten zo, 
| jaten/ 5.maenden / 18. dagen. — 

98 

Den Stoel was zo, dagen ledigh. Í 

99 | Stephanus V, gefeabt IV, een Komenn / een geleert Man van 816 4785 
edelen huyſe / komt int Vranckrijck om fiel té Gevontfejutoigen/ |} + 
noopende zijne verkieſinge ſonder toerſtemnunge ves Weijers Lo-| | 
‘dovici Bouí, bew weicken hn te Wleime gheuroont hebbende / na 
Komen gekeert ig. Heeft geſeten 6. maenden / 24. dagen. | 

1 

—* Den Stoet was 2, dagen ledigh. 

Pafchalis, een Romeyn / fonder tonſent des Keyſers / Paus ge⸗ 817 4784 100 

worden zijnde/ Geeft den ſelben door Tegaten te vecden geſteit / ſeg⸗ | 
| gende/dat hp tegens zijnen wil was gekofern.sPaecht een Deercer, 
Bat het niet ban noode was/ het bebel ende authoriteut Des Lienfers | 

te berwachten ín het berkiefen van eenen Paus. Heeft gefeten 7. | 
jaren / 5 „maenbden/ 18. Bagen. at 

Den Stoel was. 4; dagen ledigh. punt 

tor | _ Eugenius II, een Komeyn / mildt tegen den armen / eude geleert) 824 4791 
ís aug gelioren / niet tegenſtaende De verkieſinge van tcnen Zin- 
zinus: Heeft geſeten 3.jaten/ c. maenden / 24. dagen. 

Den Stoel was 1, dagen ledigh. a 

XI L Scheuringhe, ofte Schiſma. ; 

onder het Schitma' tegen’ Euge- | 8244 4791 
nium, heeft De floel maerwepnige Dagen beſeten. 

Valenti- 
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Geral | _ Valentinus, een Borttepn/ een wel ſprekendt Man / ende Ban | Laren | Laren 
Berre. | goede ſeden / heeft gefeten 40. dagen. ee 
102 

Den Stoel vvas 3. dagen ledigh. 

3| Gregorius IV, cen Women / gaf den Kenſer Lodovico Bono 
Den racdt Datmen alder-Beplighen-dagh den eerſten dagh Des | 
Dlaeht-maendts bpeven (oude / ſo in Vranckrijck / als in Buntſ⸗ 
landt. Heeft gefeten 16, jaren effen. | 

| Den Stoel was 15, dagen ledigh. 
\ 

(Bat is / Verckens-muyl)genaerit; welcken naem te lelijck Twpdertde/ | 
beeft Dien berworpen/ ende hem Sergius genaemt. Bier af is hy De 
eerſte geweeſt welcke maniere ban naem-berandeving zijne na⸗ 
bolgers gebolght hebben. Heeft geſeten ;„jaren/ 2. maenden/ 3: 

1 

Ls 

‘Dagen. 
1 

raſijnen groot teghenſtandt ghedaen / treckende tegens Den Na⸗ 
politaneñ ende Romennen mit groote Wepz-kracht: na aen⸗ | 
roepinge Godes/ende Den branden ingevaren zijnde/is berwinnaer 
gekeert, Heeft gefeten 8. jaren / 3.maenden/6,Dagen, _ 

Den Stoel was 6, daghen ledigh, 

Sommige gefchtedenis-Dehrijberen/ oock ban grooter aenfien/- 
fettenop vele plaetfe Ioannam VII, ofte VIII, een Pooghdundſe 
ofte @ngelfe Broume / die ín Mans Kleederen gekleeht zijnde / fo 
wel toenam ín ype konſten ende geleert bende, bat fp Paufinne 
gekozen ig) ende foude gefeten Gebben -. aren ende etlijche maen: 
Ben/ten cpnbe ban de welcke fp bebrucht zijnde/foude in't openbacr 

„(in eene Proceſſy gaende) gebaert hebben / ende ſtracks geſtorben. 
| Dit ſthaijven Martinus Polouus, Platina, Volatéranus, Philippus 
‚Berg, Nauclerus, ende andere. Both; Onuphrius ende Genebrardus 
hauden bit boog een berfierde beufe ige — bebelpende met het, 
getupgeniffe gan vele tveffelijckte SRartren / behalben bele redenen / 

koren / betupgende met tranen / ende Gode Dar ober acnroepende/ 
Dat Ip tot ſodanigẽ Ampt niet bequaem en was: Heeft ſich (eer be⸗ 
kommert met De fiecâen te befoecken / den acmen te boeden/ Den el: 
lendigen te trooſtẽ den weduwen ende Weeſen boog te ſtaen: tegen 
s Keyſers danck gekozen zijnde / wordt Anaftafitis in zijn plactfe gez 
ſtelt / doch wederom daer naer ftelt. Heeft gefeten zjaren / 5.maen⸗ 
den / 16.dagen. 

O 

o4 Sergius II, een Komenn / was Looy zijne berkiefinge Os-porci | 

o 

Den ftoel vvas 15. dagen ledigh. 

XIII; Scheuringe, ofte Schi{ma. 

Anaftafius III, een Womepn/ heeft maer twepnige Dagen den | 
Dtoel beſeten. 6 dend 1 

07) Nicolaus een Romeyun / een Man ban grooter geleerthendt / ende 
weerdigh ſodanigen Ampt; heeft bele Decreten gemaect/ onder an: 
dere: Batgeen Wereldtlijck Prince nochte Heeck en mochte tn 
Kerchkelijcke Concilien aſſiſteren / ’ten ware datter berfchil des ge⸗ 

8238/4795 

| 844 4911 

847 | 4814 

855 | 

loofs ware;dat niemandt Miſſe hoezen ſonde ban eenen over · ſpeli⸗ 
gen Prieſter. Dat dẽ Doop niet herdaen en foude wordẽ / al waer't 
ſchoon dat fp ban een Heyden ofte Jode bedient ware / fo fn maer 
gefchiet ware in DE name beg Daders deg Doons/ende des W.Gee- 
fkes, Heeft gefeten 9. jaren/ 6. maenden / 20. dagen. 

4 

5 Leo IV, een Komeyn / was eert ſeer bloom Man: heeft den Da: 

Den Stoel was 7. dagen ledigh. 

o 

geleerdelijcken ban haer beworpen. 
| 106} Benedictus III, een Womenn/ig tegèn zijnen danck tet Paus gez 

3} Aldrianus II, eẽ Romepyn / was geleert / eñ milde / nederigh boor een 
R veder 

8554822 

('855| 4822 

858| 4825 

867 | 4834 

827 | 4794 



258 Den Staet der Kercke, 
Getal, peBer/oock tot ven Biſſchoppen De boeten te waſſen:is Paus geko gen 

P - 
| Heeft gefeten 4, jaren / G.mmacnden/1 2. Dagen. 

| Den Stoel was 2. daghen ledigh. 

| 
| 

VIII, algemeyn Synodus, 

Gen algemepn Synodus te Conftantinopolen gehouden dooz 30e. | 
of 553. Biſſchoppen / tegen Photinum Biſſchop ban Conſtantino⸗ | 
‚polen/ die welcke berwogpenende afgefondeet wiert / om Dat ho bet , 
eeren Der Beelden tegen was ; ende Ignatius , Die het toe ſtondt (te 
boꝛtẽ afgeſtelt om Die oorfakie)wederom in Photij plaetſe bebeſtight. 

ro9| _Ioannes VITL, een Romeyn / een ſeer geleert Man in de Latijnfe 
ende Grieckſe ſpꝛake komt in Vranckrijck / De gevangeniſſe Der 
Komepnen ontfprongen zijnde : kroont Date Keyſeren ín bier jaren 
tijdts / namelijcken/ Carolum Caluum te Romen / Ludovicum Bal- 
‚bum ín een Concilium te Tronen ghehouden / ende Carolumi Craf- 
‚ fam na zifn weder komſt te Konien / twelcke nopt andere Pauſen 
gebeurt en ig, Heeft geſeten zo. jaren / 2. dagen. 

Den Stoel was 3, dagen ledigh. 

rio) Martinus IT, wag door quade prattijcken tot Pauſelijcken fact 
geraeckt. Deeft gefeten een jaer een maendt. etn 

/ TL ALV eng 
Den Stoel was 2, dagen ledigh. 

112 Adriahus TI, een Komeyn / oxdonneerde wederom / dat geenigh 
Keyſer ſich met de verkieſinge des Paus bemoepen en ſoude. Heeft 
geſeten cen jaer / z. maendem 10. dagen. 

Lr 5 8 

Den Stoel was ; dagen ledigh. 

112 _ Stephanus VL, gefeght V, een Komeyn / heeft hem ont ſommiger 
beplighepdt berheught / oock om 'twel-leben eenes Berârdi, Biſ⸗ 
Schop ban Poitiers. Heeft gefeten 5, jaren / o.dagen, 

| Den Stoel was 5. dagen ledigh. 

113! _ Formofus, en Komenn / is ban zijn Ampt berooft / Daer na herz 
| felt, Deeft gefeten +-javen/G.emaenden/ 18,dagen, 

Den Stoel was ;, maenden z.dagen ledigh. 
| 

| XIV, Scheuringhe, ofte Schiſma. 

‚_ Sergius UI een Womepw/ is/gedupzende het Schilma, tegen Foz: 
moſum gekofen; Deeft den Dtoeleenigen tijdt beſeten. Dit Schiſ⸗ 
ma was ſeer hardt / ende duprde lang. 

114 Bonifacius VI, wierdt den z5. dagh zijns Pauſdoms om-ge- 
bracht: heeft in fo kleynen tijdt met bpfonders berricht / gelijck zijne 
fes na- bolgerg oock nieten deden. Moptenwas Den tijdt onghe⸗ 
luckiger / dan gedupende haet leven / B'een D'anderen weeedelijck 
|berbolgende, 
| 
| Den Stoel was 5.dagen. ledigh. 

ee Stephanus VII, gefeght V ‚ cen Komeyn / liet de Decreten For- 
mofi caffeven / zijn Tichaem op-Delben/ zijne twee bingbheren 
af-houtwen/ ende 'tlichaem in een Leecken geaf ligghen berouw 
hebbende ten laetften ban Defe daedt / is Monick geworden) 
ghefeten hebbende cen faec/ 2. maenden/ 19-Dagen. 

Den 

bur, Fen fonder het gordtduncken des Keyſers daer op te berbenden. |G, 

869 
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„Ofte Romanyen, 
Getal 

—* Den Stoel was 3. dagen ledigh. 

116} Romanus , cen Komeyn / houdt Be handelinglen FormoG boer 
goedt/ ende annullerende alie De Decreten Stephan: , is geftozben/ 
gefeten hebbende 4. maenden / zz. dagen. 

Den Stoel is een maendt ledigh. 

1171 Theodoſius U, een Komeyn / was een oproerigh Menſche / ie 
‚doo? rechtveerdigh oordeel Godes den 2odagh zijns Pauſdoms 
geſtorben; Platina ſchrijft Bat de Menſchen doen ter tijdt tot Kerc⸗ 
kelijcke Ampten verheven wierden door om-koopingen/ niet door 
hare deughden / als de voorgaende. 

Den Stoel was eenen dagh ledigh. 

118 10annes IX, een Komenn / Monick / vliedẽde na Rabenne / caſſeer⸗ 
de de Acten Stephans, bebeſtigende de Decreta Formoſi, in tegen⸗ 
woordighendt des Kenſers Arnulphi, ende des Konings der Franc: 
ken Caroli Simplicis. Heeft geſeten z.jaren 1 s „Dagen. 

XV, Scheuringhe,ofte Schiſma. 

Alg Toannes IX , beſigh was in de Stadt Ravenne de boorfepde 
dingen te Doen/ is binnen Komen een groot rumoer opgereſen / eñ 
tegen hem ee Sergius III, hoo? De tweede-mael in cen 
Schifmate gekozen zijnde/ ’twelckt hp niet lange behieldt door loan⸗ 
ois IX, weder-komen te Komen / die hem na wepnige dagen in bal 
lingſchap gedreven heeft. 

119|_ Benediâus IV, een Komeyn / was geet ban aerdt / trachtende na 
bꝛede in Be Kercke / heeft gefeten 3 Jaren / 6.mättden/r s.dagen, 

Den Stoel was 10. dagen ledigh, 

120) Leo V, heeft maer 1 s,„Bagen gefeten/ eñ is ban Chriftophoto (den 
welcken Leo-op-gebaedt hadde) gebangen/ ende gedwongen af- 
ſtandt te doen, { 

Chriftophorus, een Womepn/ baneen peder gehaet zijnde) ende 
ober fulcks ban Sergio aengetaſt / geſchorẽ / eũ nneen Aloofter geſte⸗ 
ken zijnde / is (na dat hp 7.maenden gefeten hadde) niet ſonder ghe⸗ 
woeldt boor De Berde-mael gekozen. 

t22}) Sergius III, eẽ Women) doet Get Tichaem Formofi upt de aerde 
trecken / ende hem het hooft endebingeren af-fmijter/ende tlichaem 
inden Tiber werpen. Heeft gefeten 7.jaren/ 3 Maenden/ 1 6, dagen, 

121 

Den Stoel was 5.dagen ledigh. 

123}. Anaftafius EIL, een Komenn / was beleeft/ hebbende een afkeer 
ban Be partijſchap / die onder zijne Doorfaten bitterlijcken geſweeft 
bande. Deeft gefeten/ 2.jaren/ een maendt / 23, Dagen. 

Den Stoel was 2. dagen ledigh. 

Landus, ten Sabiner / een Man ban kleynen bedrijve, Heeft gez 
ſeten 6, maenden/ 22. dagen. 

124 

Den Stoel was zo, dagen ledigh. 

Toannes X, cen Womepn/ Bes booyfepden Landi baſtaert fo 
ne/ was meet Krijghſman als Priefter/ verjoegh de Saraſijnen 
unt Calabrien / geljolpen ban Alberto Marquijs ban Tofca- 

| men: ende om Dat bn De eere Befer oberwinninge hem geheelijck 
toefchzeef/ig ban de Doldaten Alberti omgebracht, Weeft geſeten 
14jaten/2 maenden/ 1 6, dagen. 
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260 Den staet der Kercke, 
Getal 
der 
Paulé. 
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127 
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— — 

„jTaren | Taren 

Den Stoel was eenen dagh ledigh. 

Leo VI, een Komeyn / ſeer geacbepbt hebbende tot brede / ig (na 
Dat hp 6.maenden 15,vagen gefeten hadde geſtowen / niet fonder 
vermoeden ban benijn, 

Stephanus VIII, geſeght VIT, een Romepn / was een flil ende 
ſedigh kei gods-bauchtigh. Heeft gefeten z. jaren / 1,maendt/ 
1 Se e ie 

Den Stoel was z. dagen ledigh. 

Toarines XI, een Komepn / een {one Sergij LI, was feer wellu⸗ 
ſtigh / ontſchakende Deoutwenende Maeghden. Beeft gefeten 4. ja⸗ 
ren / i0.maenden / 15.dagen. 

Leo VII, een Romepn een goedt ende vꝛoom Man. Heeft geſe⸗ 
ten 3. jaren / 5. maenden 10. Dagen. 

Den Stoel was een maendt ledigh, 

Stephanus IX , gefeabt VIII, guamnoptupt zijnen hupfe / ban 

tegen zijne lidtekenen in een oproer in’taengefichte berkregen. 

Heeft gebeten 3. jaren / 4.maenden/ 15. dagen. 

Den Stoel was 10.dagen ledigh, 

Martinus III, een brꝛeedtſaem Man / lieeft bele ſiecken eñ acme on» 

derhouden / ende Kercken bermaeckt. Deeft gefeten ;. jaren / 6. 
maenden / 14.dagen. 

Den Stoel was 3. dagen ledigh. 

Agapetus 11, ten Komeyn / een Man van onſtraffelijcken leben / 
genegen tot bree, Heeft geſeten ⸗.jaren / maenden / io. dagen. 

Den Stoel was 12. dagenlledigh, 

Toannes XII, een Romenn / 18. jacen oudt zijnde / was feex boog/ 

wgeedt ende onkups / meer door autoritent zijne Daders Daer toe 

geraeckt zijnde / Ban datpet goedts ban hem te verwachten was / 

heeft geſeten 8. jaren/ 4-maenden/ 16,dagen/ hebbende eenen Cars 
Dinael den neufe boen af-Mijben/ ende De vuyſt aen een andere/Die 

zíjn ondeugendt leben den Hepfer Othoni 1, geſchreven hadde. 

Leo VIII, een Romepn/ nadat deſen Toannes XII, om zijn bupl 

leben afgeftelt was / ineen Synodo te Komen ghehouden / i deſe 

Leo VIII, gekozen/ houdende Den Stoel een jaer / z.maenden / 7 Dar 

gen / boo? wil des leyſers Othonis Magni· Na dat De Keyſer upt 

omen beetvocken was/is loannes XIL, weder-geroepen ban ſom⸗ 

mige opgoerige Komepnen / ende heeft Leonem VIII, berdzeben. 

Toannes aldus herſtelt zijnde / Geeft den Stoel noch Dap 

behouden/ ende 28, Dagesten epnde ban De welcke hn met een Brou⸗ 
we m oberfpel gevonden zijnde/ ban den Man des Wijfs gedoodt 
is. Dit was feev qualijskken het goede leben ſommiger zijner Voor⸗ 

(aten na-gebolgbt. 
Benediâus V‚ gekoren zijnde / na De doodt Toannes XII, beeft 

den Dtoel maer etlijcke Dagen bedient, 

XVI, Scheuringe, ofte Schifma, 

Leo VIII, Door Othonem Beeftelt zijnde / heeft gpefeten noch 

8. maenden 22. Daghen/ ende BenediQus is Door Othonem ghe⸗ 

bannen / na dat hp de Stadt beleghert ende ghewonnen hadde. 
Leo willende Be booſhendt der Komennen (Die niet als Door gif: 

tenende gaven den Dtoel fochtente bekomen)te gemoet te komen/ 

heeft inef openbaer Synodo bellotẽ / Dat geen Paus (onder wille des 
Kenſers 
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ofte Romanyen. 
Geul Keyſers gecozen mocht worden, 

—— Den Stoel was 6.maenden 1.dagh ledigh. 

135|_Toannes XIILeen Komenn / ſone cens Biſſchops / beſit den Dtoel 
6aren / a.maenden / 5. dagen. De opzoerige Komepnen/ gewoon 
zijnde hare Biſſchoppen te berwerpen / Doen hem door Petrum ha⸗ 
ven Probooſt gevangennemen / ende bannen maer vernemende De 
komſte Des Keyſers Ochonis, tegen haer gewapender handt / heb: 
Ben hem weder- geroepen, 

Den Stoel was 13. dagen ledigh. 

136) Domnus IIeen Romeyn /by ſommige Donus IL genaemt. Dee ft 
„gefeten 3. maenden. 

137; Benediâus V, gefeght VI, hebbende gefeten een jaer 6.maen⸗ 
Ben/is doo, Cinchium Moors Bozger / gevangen geſtelt / alwaer 
‚hu bermoort ie, 

Den Stoel was ro. dagen ledigh. 

138| Bonifacius VII, een Komenn / was een Man ban boofen aerdt, 
Heeft gefeten een jaer / een maendt / 12. dagen. 

| Den Stoel was zo,daghen ledigh. 

139 Benediâus VI, geſeght VII, Be opzoerige ban Komen te hardt 
(na cpg zijns ampts) geftraft hebbende/ ende de Waticaenfe Kercke 
berooft hebbende / is na Conſtantinopolen geweecken. Heeft gefeten 
gjaven/ een maendt / zo. Dagen, 

XVII, Scheuringhe, ofte Schiſma. 
1401 _Ioannes XIV, een Komenn / ig gebangen geftelt / ‘tf dan om 

zijn quact leben/ of Doo? Be Ouderen Bonifacij VIT, ende ig Daer in 
geſt orben / gefeten hebbende 7.maenden. - 

Bonifacius VIT eẽ Romenn / na zijn weder-komfft te Kamen / beeft 
wederom geſeten ⸗ maendeu / . dagen. Is ſchielijck oberledẽ naeclit 
gemaeckt / met ſpieſſen doorfteecken / ende door de Stadt als cen 
Epzan geleept/ cpndelijch als cen gemeen Man begraven. 

Den Stoel was 1o, dagen ledigh. 

141 _Ioannes XV, een Komenn / was ban peder een gehaet / om Dat hp 
alle Kerckelijtcke goederen ende Ampten onder zijne Vrienden uptz 
Deplde (imBhet welcke heden ten dage maer al te beel na-gebolght en 
wort) is / gevangen zijnde/ ban honger geſtorven hebbende doen 
de Godtlijcke bergebinge feer bannoode, Heeft geſeten⸗. jaren / 6. 
maenden/ 9, Dagen. 

Den Stoel was een daghledigh. 

142} Ioannes XVI, een Komepn/een fcev boorſichtigh Man / heeft 4. 
maenden gefeten. ke 

143} Gregorius V‚upt Saxen des Keyſers Othonis II, Bebe) is gez 
dwongen na Duptg-lant te vertrecken / Door belepdt Crefcentij. 
Borger-meefter/De welche Toannem X VIL tot Paus heeft doen ver⸗ 

nileſen. Heeft gefeten 2 jacen/ 8.maenden / z. dagen. 

XVIII. Sch curinge, ofte Schiſma. 

Ioannes XVII , een Grieck / wordt in het Schifma gelogen / cen 
ondeughendt man / heeft den Dtoel 6. macnden befeten/ cer Dat 
Gregorius V , wederom herftelt was, Is de oogen untgheſteccken / 
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262 Den Staet der-Kercken; 
Gstal | enderban den neufe berooft/ende Crefcentiozijn de oogmaf- gee EE vn 
BE den ende Daer na opgehangen, nd fie kek. 
144), Sylvefter I, eẽ Monick / ũnt Aquitanie latende zijn Abdpe/Door | 98 4955 
HE pegeette tot wetenfchap/gingna Divilien in Dpangien/ doemaels 

onder der Saraſijnen macht zijnde /alwaer hp ſo toegenomen heeft / 
Dat hu Meeſter geworden is des Konings Roberti der Francken/ 
ende Des Keyſers Othonis III, daer na Eertz biſſchop van 
Keims /ende Kavennen zijnde / is Paus geworden. Deeft gefeten 4. 
jaren / 6 maenden / 12 dagen. 

Den Stoel was 25. dagen ledigh. 

145) Toabnes XVII, een Komenn / Geeft het Feſtum ban Aller-zielen/ 1005 [4979 
door Odilonem gebonden/bebeftight ende geordineert sdaeghs na 
Alderheyligen⸗dagh geviert te worden, Heeft gefeten 4.maenden 
25. dagen. 

Den Stoel was 19.dagen ledigh. 

146, _Inannes XVIII, een Komenn / heeft de ſtilte ende tvaenhepdt ge 1095 | 4979 
pleeght / daer Door vakende in welluften, Heeft gefeten 5. jaren/7, 
maenden / 29,Dagen, —2 

Deu Stoel was een maendt ledigh, 

147| _ Sergius IV, een pn sl hrg ep 1009 | 4976 
-… | fonagie/den bevruchten alleſins tvooftende, Heeft ghefeten 2 jaren 

o⸗anaenden 12, dagen, » add 
LEREN, 

— — —— — — — — — — — 

Den Stoel was 8. dagen ledigh. 

1 ssl Benediâus VII, geſeght VIII, verwoꝛpen zijnde Door ben Ro⸗ | 112 | 4979 
| mepnen na De doodt Des Keyſers Henrici IL, ig weder herſtelt / zijn⸗ 
De met zijnen banden gheaerordeert. Veeft gheſeten 11,faren/ 8, 

| Maenden/ 21, Daghen. Den bertelt Bat hp na zijnen doodt ban 
ere f Genen Siſſehop gelten is ſiteende op een (wart Peerdt / hem bidden: 

‚De Dat hu het berberghde geldt den armen doch upt-deplen foude/ 
‚ende dar het gene jn felfs uptghedenle hadde / nieten holp / ober⸗ 
nudts het ban voof-goederen gekomen was; klagende dat hy feer 
 Setomenteert wierdt. Dit ſcheijft Platina ende Petrus Damianus. 

| Den Stoel was 2, dagen ledigh. 

‚ 149, _Toannes XIX, een Beoeder Benedicti hebbende langẽ tijdt oopto- |1o24 | 4991 
| ge tegen den Komepnen gevoert / ende (onder opt eenigh geeftelijck 
Aumpt bedient te hebben/ begunftight ban den Kenſer Conrado, ig 
|___, Paus geworden. Deeft geferen 8. faren/ 9.maenden. 

Den Stoel was z. dagen ledigh. 

‚1o  Benedi&us VIII, geſeght IX, een Tuſculaner / zijnde ban overs |roz2 [4999 
| fclhjandelijcken leben / is tweemael banden Romeynen afgeftelt/ende | 

‚twee andere (Die hier volgen) in zijn plaetſe geſet. Heeft geſeten 12. 
aren / 4. maenden / zo, Dagen, 

— XIX. Scheuringe, ofte EN 

Sylvefter III, een Komenn / is in'tr 9. Schifmate, ghekozen/ ende [1043 | SO 10 
Benedictus af-geftelt / naderhande (ondeugender gebonden zijnde/ 

‚ als Bene liQus) weder bevjacght: ende Benedictus herſtelt / hebben⸗ 
De maer cen maendt gefeten. 

loannes XX, een Komenn / oock ín Schifmate Benedi&i,ende Sil. |ro4s | S912 
| veltri gekoren / beeft Den Stoel een jaer gehouden / ende 22. Bagen. 
Ist Gregorius VI, een Komenn / hebbende Get Pauſdom Door re⸗ 1045 SOIL 

ftgnatie ban Benedi&o, of beel eer Door berkoopinge berkiregen/ is 
gedwongen 



ofte Rom Anyen. 

geel |{g gedwongen door den Kepler Henricum III, daer af te wijchen 
Paulé, een jaer / 7.maenden/ zo. Dagen na de berkieſinge. Is in een Con- 

152 

153 

154 

A55, 

156 

157 

cilium, te Sutrine gehouden; belloten dat defe Drie Pauſen afge: 
ſtelt ouden worden; ende DE macht ban Pauſen te berkiefen den 
Keyſer(hu daer tegenwoordigh zijnde) wederomme ingewillight / 
om alle ſcheuringen te ſchouwen. 

Clemens II, Daron; is ban Damaſo IT, zijnen nabolger berghe⸗ 
ben / gefeten hebbende 9.maenden/ 7.dagen. 

Den Stoel was 9, maendeneenen dagh ledigh. 

Damafus II, ban Beperen / fonder eenige berkiefinge, Beeft ſich 
Paus gemaect/ heeft gefeten 23. dagen / loon krijgende na werck, 

Den Stoel ledigh zijnde 6.maenden 3.dagen. 

Leo IX, een franck’ een Gods bruchtigh / gheleect ende pbez 
righ man, houdende open Hof voo, den acmen, Deeft gefeten ;. 
jaren / 2,maenden/ 8. dagen, 

Den Stoel is 11, maenden 24.dagen ledigh. 
| 

Viëtor IT, een Swede / is gekozen) niet fo gewilligh / als wel om 
den Keyſer te behagen / cen Duptgkiefende. Heeft gefeten 2. ja⸗ 
ren / 3. maenden / 1 6.Dagen, 

Den Stoel was 4. maenden ledigh. 

Stephanus X, geſeght IX, een Tothringer / heeft de Kercke ban 
Milanen / die outrent zoo.jaren byp geweeſt was / onder 8Paus 
gebiet getrocken. Heeft geſeten 7.mmaenden/ 28. dagen. 

Den Stoel was 6.dagen ledigh. 

Benediâus IX, gefeght X, een Komeyn / niet door den vechten 
wegh tot Defe weerdighent getreden zijnde/ is daer ban maer 9, 
maenden / 20. Dagen meefter geweest. 

Nicolaus II, een Dabopactt/ een man ban goeden wandel, 
heeft gefeten z.jaren/ z. maenden / 25. dagen. 
Daer is ontrent deſen tijt te Komen een Concilium gehouden / 

Door den Paus Nicolao IL, ende i18. Biſſchoppen / alwaer geor⸗ 
donneert is / Dat De verkieſinge eenes Paus den Cardinalen efter 
toecomen ſoude / als mede den Peieſteren ende Biſſchoppen / goet 
gebonden zijnde band'andere Geeſtelijckheyt / ende Den bolcke/ 
Kiefende eenen upt haer Collegie/ ofte een ander; alwaer hu Schoon 
geen Cardinael. 

Den Stoel was-3, maenden ledigh. 

„Alexander IT, ban Milanen / een geleert Man / is (om den roem 
zijner Deughden) in zijn aftwefen berkoren: maer cen Deel Bifz 
ſchoppen hem niet ſeer gunſtigh zijnde, ende hp den Keyſer niet 
aengenaem is Cadolus, een rijck ende machtigh Biſſchop zijnde/ 
gekofen/becweckende het zo.Schifma;malcanderen met eenen harz 

| den ende hebigen oorlogh aentaſtende / alwaer Alerander De berz 
winninge behouden Geeft. Heeft gefeten 11, jaren / 6. maenden, 
z2.Daghen, 

X Scheuringhe, ofte Schiſma. 

Honorius IT, eerſt genoemt / Cadolus, is tegen Alexandrum gez 
koꝛen. Heeft geſeten ontrent 5. facen. 

159 Gregorius VIT, ban Sienna / een Moninck ban Clugnp/ eerſt 
Hildebrant genoemt / doet ben Keyſer Henricum IV, inden Ban / 
alg ooc den Prince zijns Kijck / om dat fp op de berkieſinge had: 
de willen gekent zijn/ ende bp een roepende de Biſſchoppen / laet 
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264 

‚der 
Pauſẽ. 

Den Staet der Kercke, 
Geul genen anderen Kepſer kiefen/ te weten/ Rudolphum Hertogh ban 

Sweden /Die doorHenricum overwonnen ie: is dꝛiemael gevangen 
gheweeft / eerſt door Cinthium den fone Des Pzeboofls ban Wor 
mien daer na Hoorden Keyſer; ende door hulpe der Komennen ont: 
komen zijnde / door de Hertoginne ban Mantua / Machtilde ende 
van Guichardt, een Noꝛmandt / Prins ban der Pouille, Die hem 
te Dalernen boerde / Baer hp gheftopben is / in het 12. jaer/ 1. 
| maendt / 3. dagh zijns Pauſdoms. 

Den Stoel was een jaer ledigh. 

XXI, Scheuringe, ofte Schifma, 

Clemens III, ig ín een Synodo te Brixinum gehouden / ter 
aenradinge des Keyſers Henrici IV, ghekoꝛen / ende Gregorius 
af-geftelt. Heeft gefeten/ in Dchifmate tegen Gregorium ende 
fijne nabolgeren/ 21. jaren. 

160 Vi&or III, Monick ban Beneventum, tracht de vonniſſen zijz 

161 

162 

165 

neg Vooꝛſaets tegen Henricum IV, Keyſer/ in’ werck te leggen; 
heeft gefeten een jaer 3. maenden/ 24, Dagen, 

Den Stoel was 3. maenden 23. dagen ledigh. 

Vrbanus 11, een franck / tvacht de feden der Geeftelijckhepdt 
te herſtellen / zijnde een deughtſaem ende geleert Man; ſiende 
dat hp in Italien niet verſekert en was / ende miftrouwende 
Machtilde Örabinne ban Mantua / komt in Veanckrijck / dwin⸗ 

| ghende den Koning Philippum I, zijneeevfte getroude Bꝛouw 
weder te nemen / ende zijn bp-fieteverlaten, Deeft ghefeten 11. 
jaren / 4.macnden/ 13. Dagen, 

Den Stoel was 14. dage ledigh, 

Pafcalis IT, een Tofcaner Monick /is tegëzijnendanck gekozen: 
‚Daer na ingewillight hebbende beeft het Pauſelijck gewaedt aen- 
genomen/een ſtharlaken Mantel / ende De Kroone op thoofdt / dus 
toeghemaeckt / is hp gheſeten op eenen wel vercierden Witten 
Heñgſt / ende gereden na S Tan de Latran, De Pauſelijcke Scepter 
in de handt / om't ff eenen gordel Daer aen hangende ſeven ſleute⸗ 
len / met ſeven ſegelen ont de Pauſelijtke macht te toonen: komt 
ín Vranckryck / om De Geeſteluckhendt te refornieren / in een 
‚Concilium té Tropen gehouden;baftijdt bele Prieſteren eñ Pzela: 
ten:keert na Women;brengt doo, wapenen bele Dteden onder zijn 
gewelt: doet den Keyſer Henricum 1 V „in Den ban;berfoeckt zijnen 
foon het rijck te aendaerden:wozdt ban hem gebangen, ef na kuſ⸗ 
finge zijner voeten ig bedwongen hem de inbeſtiture Det Biſdom⸗ 

Taren | Taren 
Chri- | derwe 
ſti. rele. 

1080 | 5047 

1086 | sog3 

1088 | soss 

1099 | 5066 

‚men ende open-ftaende Abdpen toe tc laten:welcke macht hp Daer | _ 
naberlaten heeft / vreeſende zijn Kijcke te verlieſen. Heeft geſeten 
18. jaren / s.maenden/ 5. Dagen. 

| 

| Den Stoel was 3. dagen ledigh. 

Albartus,ban %ttella/ig gekozen in Schifmate, na De doodt Cle- 
mentis III, tegen Pafcalem 11,8, jaren / 4.maenden. 

|__ Theodoricus, een Womepn / heeft gedupzende dit Schilma den 

Stoel befeten 3 maenden / 15. dagen. 
Sylvefter 111, is na Theodoritum gekozen/ beeft den Dtoel in 

Schifmate beſeten ſeer Wepnige Dagen. 
Gelafius IL, ban Cajetta geboortigh / is gelagen ende geban⸗ 

gen (zijnde een Monick ban heplighen leben) door een rijcken 

Boꝛgher van Komen / Cinthius ghenaemt / ende van den volt⸗ 

‘ke verloſt hebbende den Keyſer Henricum IV, ende Grego- 
rium VI , zijnen competiteuc/ ghebannen/ ig in Dzanck: 
rijck ghekomen / ende gheſtorven Hebbende ghefetenten jaer / 

da git. 

fi 9 XXII, Scheu- 

rioof 5067 

troz2 | So69 

110215069 

111815085 
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Gregorius VIII, eẽ Spangiaert / is in Schifmate tegen Gelafium (1118 | 5085 
gekozen: Beeft geheten ontrent z. jaren. 

164} Calaftus IL, een Boygongion/fone des Graefs ban Borgondien/ 1119} 5086 
in Branckrijck Paus gekozen zijnde / treckt met Heyrkracht na 
Komẽ neemt Gregorium VII, gevangen, fet hem eerfeling op cen 
Kemel / houdende den ſtaert in plaetfe ban Den toom / boert hem 
foo door de Dtadt/ werpt hem epndelijckt im De gebangenis, 
— hu ſterft. Heeft gheſeten ;. jaren zo, maenden / 13. 
aghen. 

Den Stoel is eenen dagh ledigh. 

Algemeyn Synodus. 

Gen algemepn Synodus gehouden te Romen ín S. Toan de La- 
tran dooꝛ 917. Biſſchoppen⸗/ tegen ve Saraſinen ende Turcken. 

165} Honorius, ban Bolongien/een {Ban van dechten herkomſt / 

doch geleert, Heeft gefeten jaren / 2.maenden/3.dagen, 

XXIII, Scheuringe, ofte Schil ma. 

‚ CeleftinusILeen Womepn/is Doop den Kardinalen tegen. Hono- 
rium gekozen: Doch hadde den felben dagh afftandr gedaen. 

166} _Innocenius-I,een Womepn: berweckte Den oorlogh tegen Ro- 
gerum Den Norman die ſich koning ban Napels noemen fiet : ín 
eenen Slagh oberwonnen zijnde is gevangen geſet / ontkomt het / 
ende vlucht in Pranckrijck / alwaer Gp twee Concilia vergadert / 
eenen te Reims / den anderen te Clairmont / ende hulpe derkre⸗ 
gen hebende ban den Koning Ludovicum Craſſum, ende Den Kep⸗ 
fer Lotharium, Keert wederom in Italien, Heeft gefeten 13.jacen/ 
7, Maenden / 8, daghen. 

Den Stoel was een maendt eenen: dagh ledigh. 

XXIV, Scheuringhe, ofterschifk; 

Anacletus IT, een Womepn, ig / gedupzendede gevangeniſſe 
Innocentij , gekojen/ ende was Antipaus / De welcke zijn profijt 
Dede met De fchatten dev Kercken / omde zijne (Die hem gebor- 
Bert hadden) te begiften, Heeft gefeten 7. jaren / 9. maenden / et⸗ 
lijcke daghen. 

Victor IV, een Komenn / wierdt Antipaus gemaeckt na de 
doodt Anacleti, tegens Innocentium, befittende den Stoel on- 
trent 5. maenden. 36 

Algemeen Synodus. 

Een algemeen Synodus gehouden te Women ín S. Tan de Latran, 
ban ontrent Dupfent Peclaten/ om bet vecht Der Geeſtelijcken / 
ende tegen de Antipapen. 

167) _ Celeftinus IL, een Tofcaenig geſtorben de G.maent na zijn berz 
hiefmg. Weefde in ruſt ende rede / (onder tegenfpoedt of oploop; 
te meer / alfo in zijnen tijde geoote ſterfte was. 

Den Stoel was 12, dagen ledigh. 

168f Lucius II,een Bolonnois / gequetft zijnde ban eenighe 
fteen-wozpen des Komennſchen bolcks / willende haer eenighe 

| & 5 Officieren 

1r23 | 5090 

1123 5090 

11305097 

1130 5097 

113815105 

113915106 

1145 | 5110 

114415111 



266 Den Staet der Kercke, 
Geval | Officieven met ghewelt afnemen. eeft gefeten 1 1 maenden/ 14, ree — 
paufz,| Dagen. fi. |rekt, 

Den Stoel waseen dagh ledigh. 

169) Eugenius III, ban Piſe geboortigh/ een Monick van Heplighen (1145 9112 4 
leven / Diſtipel 8. Bernardi, ís upt Women verdreven / obermits hp 
de nieu· gekoren Raets heeren ín haven dienſt niet en wilde bebe⸗ 
ſtigen; vlucht in Pranckrijck / alwaer hn den Koning Ludovicum | 
VIT, ende Richardum Koning ban Engelant/opwect/ om den Der: fi 
ben tocht na den IP. Lande te doen: keert wederom na Romen / al- 
waer hp flozf/ na zijne berkieſinge 8. jaren / 4. maenden/ 12. dagen. 

| | Den Stoel was 1, daghledigh. 

170! AnaftaGusIV, een Womepn/ wert gepreſen om zijne milbighept |F 1535129 | 
teghens den armen. Heeft gefcten een jaer / 4. maenden / 24. dagen. 4 

Den Stoel was 1, dagh ledigh. | 
| 

171 Adrianus IV, &ngelg-man/ Monick / heeft Fredericum I, Kep⸗1154 5121 
ſer in den Wan ghedaen/ om dat ig hem teghenſtont / willende 
Lombardpen aen Den Kooniſchen Dtoel hechten, Heeft ghefeten | 
4.javen/ 8, marnden / 28. Dagen. . 

Den Stoel was 3.dagen ledigh. * 

172 Alexander III, van Sienna / ſeer geleert / ober lee ft djie Antipau⸗ [1159 5126 
> fen; heeft ſeer groote vorlogen geboert tegens den enſer Frederi- 

cum Ì, Ben geootften tfedert Carolùm Magaum, Die hy im Bern Ban 
vol gedaen heeft / dien hn oock (brede tuſſchen beden gemaecke stins | | 

Be) met de voeten op Den neck ghetreden heeft feaghentHe £ Op | 
adderen ende Bafilifken fult.ghy wandelen , etc. waer Op de Wiep: 

ſer fende: Nietu, maer S. Petro eer ick; Alexander weder ſe | 
ghende / mijt „ende S.Petro: Deſen Paus heeft langtt ban allen 
gheſeten / upt-gefeptS.Perrus. Heeft gefcten z1.javen/ 11. maen | 
Den/ 23 Dagen. LES, ; pijen, 

r 

XXV, Scheuringe, ofte Schiſma. 

Vi&or II, ig in dit 25. Schiſmate tegen Alexandrum gekozen; 1159 5126 
heeft geſeten 4.javen/ 7. maenden. HIS! 

Pafchalis ITL, ban Creme / is na Be boot VikoristegfAlexandrum [1164/5131 É 
gekozen, Heeft gefeten 5. jacerverlijche maenden, 

Califtus LIL, upt Hongryen / is na de doodt Palchalis tegen [1169/5136 | 
Alexandrum gekozen, Heeft gefeten 7. jaren/ 5. maenden / etliche 
dagen, 3 — 

Een algemeyn Synodus, 

Gehouden te Latran ban zoo, Biſſchoppen / ſo Ooſterſe als We⸗ 1180 5147 

ſterſe / om De verbeteringe der zeden: m het welche De Ketterpe der 
Daudoifen beroordeelt is ende meer andere Decreten beloten. 

173) __ Lucius III , wetende Dat de Chziftenen ín het B. Beplant(harer [1131 [5148 
fonden halben)in grooter noodt wark / verſoeckt den Lieyſer / de Ko⸗ | 
ningen ban Vreancſirijck ende Engelandt voor de bierde reyſe Daer | 
na toe te vepfen. Deeft gefeten 4 jaren/ 2. maenden / 28. dagen. 

174) Vrbanus TI, ban Milanen / verwittight zijnde ban de memin⸗ 11855152 
ge Jeruſalemis door ben Soudaen / ſterſt ban rouwe / geſeten heb⸗ 
bende 1.jacr/ 10, maenden / 25. dagen. aid: 

Den Stoel was eenen dagh ledigh, 

175 Gregorius VIII, ban Benevento, hebbende het Beijghe-bolck 1187 5154 
| ín 



ofte: Românyer: 
Geul, fj haeft doen vergaderen / ent het DD. Kant wederom in te nemen / 
Pare, (EErf De asmmaent/ 2z.dDaglj; oro Auch oo: 

ul vadnaatnrISrlarM.2 SnaM za0cM. : 

Den Steel) was zo.-dagen ledigh, ; 

p76 * Clemenslll; een Women: een geleert. man’ ende ban goeden 
leben: berſocht de Chriſten Princen toe wederwnnuughe Des D, 
Kants, Deeft geferen 3. jaren / Rmaenden / ;-Dagen-» : 

| Den Stoel was 3. dagenledigh. 

rl Caleftinus IL, heeft het Koningrijck ban Vranckrijck hepme- 
…lijchewtegen Philippum haren Honing opgehitſt/ om dat hy zijn 
eerſte Droutwe verlaten hadde de welcke bp korts daer aen weder⸗ 
om nam latende de tweede: veroorlofde een Nonne / Suſter des 
Konings ban Sicilien / den Keyſer Henricum VI, te trouwen 
Heeft geſeten s. Jaren o-maenden/1 Dagen, — 

178 Innocentius III, een ſeer geleert Man / gelijck by zijne Epiſto⸗ 
las Decretales blijckt. Heeſt gheſeten 18. jaren / 6. maenden / 5. 
dagen. 
| 

Een Algemeyn synodus, * 
—R ⏑— ⏑⏑⏑——— UIEN 

Gebonden te S-Toan Latran, het beemaertfle ban gants Euro- 
pa, ban 128 ;, Prelaten ende Biſſchoppen / ooch Gefanten der 

179 _ Honorius IIT, gen Womepn hebbende Fredericum II, Kenſer 
gekroont’ heeft hemm in den Ban gedaen/ om gevebelleect te heb⸗ 

ben tegen den Stoel; beb tigd: Be bier Bedel · orden berbiet DE 
Carmeliten geſchockierde kle 

dinge dragen ſoude. Heeft 

_„DenStoel:is eenen.daghilëdigh. 4 … 

to Gregorius IX; ban Anaanien geboortigh / heeft be Deeretales, 
| ‚ Doo? Raymundum Barchinohenfem bergadert/t famen getrocken. 

| Heeft den laepfer Fredericum II, inden Dan gedaen. Heeft geferen 
14.jaren / 4.maenden/ 3. Dagen. 

| Den Stoel was r.maent, een dagh ledigh, 

181 Caleftinus LV, Milaneſer / is gheſtorben den 17, dagh na sijn 
bverbkieſinghe. EREA —— 

Den Stoel is ledigh gebleven een jaer, 8: maenden, 14;daghen, 
ovérmits dat (ommige Cardinalen (die over de verkiefinghe 
ftaen moeften) van den Keyfer Frederick II, ghevanghen 
waren.’ * 

| k 

| — 
182 Innocentius IV, Genevois / ſeer geleert heeft den Ban teghen 

den Kepſer Frederico II, beveſtight: heeft ingeſtelt / Dat de Kar⸗ 
dinalen te peerde rijden ſouden / ende roode Hoeden draghen fou: 
den / tot een teycken / Dat ſyberent waren boor De Kercke haer 
‚bloet te ſtorten: heeft Apparatus Decretalium geſchreven; mede een 
|Ecacktaet de lurifdiâione Impetij & Auoritate Pontificis, tes 
gens Petrum de Vineis, Die de macht Lan alles te diſponeeren al: 
leen Den Kenſer toefchzeef. Deeft gheſeten 1 1, jaren s.macnden’ 
14. da gen. 

Den Steel was 13 dagen ledigh. 

Een algemeyn Synodus, 

Gehouden te Hpons in Vꝛanckrijck / tegen den Kepler Tais 
ricumll, 

Kepſeren ende Korungen/ om den Tocht ren h. Lande te bebor⸗ 
deren / ende tegende dwalingen des Abts Ioachimi ende andert. 

edeven ban geel ende wit te dragen: 

Jaren 
Chri- 
(ti, + 
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268 Den Staet der Kercke, 
Getal | ricum II, alwaer oock bele Deplige dagen ingestelt zijn, als die \ (17° Pval 

— ban S.Steven, Alder kinderen dagh, 8. Ioan Baptifte, twaelf Apo- ef 

| flolen, S,Pauwels,der H.Maget Maria, S.Michiel, ende andere. Lu- k ik 

| dovicus IX, toegbenaemt de Heylige , igaldaer mede Hooft Des 

Tochts na den P. Kane berclaett. 
Alexander IV, ban Anagnien geleert ende milt tegen Den Ar⸗ 1254 5221 

men/trock de Auguftiner Pevenucen upt de Boſſen / haer in De 

‚Steden plactfe ghevende / ende ghebiedende te prediken onde te’ 

Ì biechten. Heeft gefeten 6. jaren / 5. maenden / 11, Dagen. 

183 
IE 

Den Stoel was 3, dagen ledigh. 

184 VrbanusIV, ban Tropen in Champagnen gheboortiah/ een 12615228 
Schoenmakers fone, Patriarch van Hieruſalem geworden zun⸗ | 

de is Paus gekoren/om dat De lardinalen met eenſtenmigh wa⸗ | 

| cen om eenen wat haer daer toe te kieſen: ingeftele hebbende Da: 

craments dagh / ende Carolum Den Hertogh van Anjou, broeder 

Des'S.Lodovicí, Koning van Sicilien gekroont hebbende / is ge⸗ 

ſtorven / gefeten hebbende ; jaren / . maent / 4. Dagen. 

| 
185| Clemens IV, een Francois / een geleert Man / ende vꝛoom van [1265/5232 

Den Stoel was 4.maenden 2.dagen ledigh. 

leven / Den arnien feer toegedaen/ ſeer voorfichtigh in Kerckelijctke 

woederen upt te deplen / ſonder aenſien ban zijnepgen kinderen te 

dorderen (want hp hadde getrout gheweeſt) nochte zijne Neven. 

Heeft gefeten ; jaren / o.maenden/ 25. dagen. 

| 
’ 

| Den Stoel was 2. jaren, g.maenden, 9sdagen ledigh. 

186\_ Gregorius X; ban Pláifancien in Lombardien gebooztigh wets 1271 

| fende Gerft-Biaken ban Tupdick / ig Paus gekozen. De Cardi⸗ 

| nalen meer als twee jaren ober De verkieſinghe eenes Paus twi⸗ 

| fligh zijner Heeft oorſaecke ghegeben eenen ban haer / mede 
in De 

| beloten Mamerzijnde, te feggen: Laet ons het dack des Huys af 

| nemen, want den H, Geeft en candoor fo veel niet comen, ende in 

ons dalen. Onuphrius fchrijft dit. Weeft ineen algemepr Con- 
ciliumte Epons gehouden / gestelt, datde Kardinalen upt hare 

belloten kamer met fchepden fouden/ beor fp eenen nieuwe Paus 

| | gekozen hadden, Heeft gefeten 4-jaren/ 4 maenden / 1o,DAGEN, 

| 

} 

Den Stoel was 10, dagen ledigh. 

Tweedealgemeyn Synodus, 

‚_ Gehouden te Lpons / alwaer de Grieckſche ende Hatijnfche 1274 5241 

Kercke ober cen gecomen is / boor De beerthiendemael / maer Dit 

| | accoorten heeft niet lange geduert/ gelijck oock alle andere. Den 

| Srieckſchen keper Michael Paleologus ig ooc daer verſchenen. 

8 Innocentius V. Borgondion een geleert Man / heeft De inſtel⸗ 1276 9243 

linghe zijnes voorſaets noopende / niet upt het Conclavium te 

ſchepden / Loor be berkieſinge gedaen ware) herroepen. Heeft gez 

| feten 5. maenden / 2. dagen. 

| Den Stoel was 9, dagen ledigh. 

188\ Adrianus V, ban Genua, Is overleden / gefeten hebbende, 40. 1276 5243 

dagen. 

Den Stoel was 2 5, dagen ledigh. 

189\ roannes XX, geboren upt Portugacl/wag ef goet Meditijn / doch 1276) 52453 

onbequaem tot deſen Staet. Heeft geſeten 8, maenden / 5. dagen. 

/ Den Stoel was 6. maenden 4. dagen ledigh. 

Á 90 ‚Nicolaus III, een Italiaen / een verſtandigh ende 7 (1277 | 524 4 
an 



ofte Romanyen. 269 
Geel | Man / nam Carolum den Honing ban Dicilien het Raedts⸗ laren eas 
Pure.) heers ampt ban Remen af; berweckte den Koning van Arras Gr derwe 

gon tegen hem; willende zijne Neven / d'een Koning van Lom⸗ 
bardien D'ander Koning ban Toſcanen maken, ts geftozben/gez 
feten hebbende z, jaren / 8.maenden / 22. dagen, 

Den Stoel was 6,maenden ledigh. 

Martinus IV, heeft ben vooꝛſz. Carolum ín zijn Waedts-heerg- 1281 5248 
ampt herſtelt Den Bontng ban Arragon in den ben gedaen, ende 
den Öriechfen Kepſer mede, Die De zijde des Arcagomjen Lionings 
gunſtigh was. Heeft gefeten 4.jaren/ een maendt / 7. dagen. 

* 19 

Den Stoel was 4. dagen ledigh, 

192} _ Honorius IV, een Komeyn / een Man ban goeden leben/ bebe; 123; s252 
ſtighde den Ban zijns Voorſaets tegen Den Koning ban Arra⸗ 
gon, Heeft gefeten z.javen/ eenen dagh. 

Den Stoel was 10.maenden 1o.dagen ledigh. 

Nicolaus IV, een Lombardiner / geweſene Minnebꝛeoeder / ſeer 1288 5255 | 
geleert ende onderfchepdende in de Kerckelijcke proven uptte 
Beplen. Geeft gefeten 4„Javen/ 1, macndt/ 14. dagen, 

— \D had 

m— — — çä— —ñ — — — — — —— — — — — 

Den Stoel was 2. jaren, 3.maenden, 2. dagen ledigh. 

Caleftinus. V, een Deremijt/ eenboudighis ban Benedi&o zijnen [1294/5261 
Succeſſeur / bermaent af-ftandt te doen/ ende na zijn klupfe te 
wijcken/ Op dat De Kercke Doop zijne eenboudighepdt geen ſchade 
en lede; heeft een san upt gemaeckt/ Die hem bynachte aenſpre⸗ 
ken ſoude / hem bepnfende een Engel Godts te weſen / eñ af-vaden: 
Be den Stoel langer tegebrupcken / indien hp zijn ſiele Hhouden 
wilde / twelcke hp korts daer aen dede: heeft mede ingeſtelt / dat de 
Cardinalen niet op Muplen of Peerdẽ fouden vijden/macr (na het 
exempel Chrifti) op Eſels. Heeft gefeten 5. maenden / 7. dagen. 

194 

Den Stoel was ro,dagen ledigh, 

Bonifacius VIT, een Italiaen / dooꝛtrapt / loos / weeedt / ende ber⸗ 1294 5261 
metel / vandẽ welcken geſeght is / dat als eenẽ Vosin 'tPaufdom ge- 
treden is / bedriegende Celeſtinum, latende tot hem doop een gore, 
Die Doop De Mupz in zijn kamer gelepdt was / genſpreken / in den 
fchijn eeng Engels, ende heeft/als eenen Leeuw geheerfcht,berooz 
bende beel hun goederen met gewelt; ende/als cen Hondrgeftorven 
is / dolende vpt finnigh zijnde, ende zijne bingeren op-knagende. 
Heeft geſeten 8. jacen/ 5. maenden/ 19. daghen. Onder hem is 
Det —— dee Cheiſtenen (alle zoo, jaren eens te vieren)in⸗ 
geftelt, 

195 

Den Stoel was 1o,dagen ledigh. 

196) Benediâus XI, een Italiaen; heeft den Honing Philippum ban 15035269 
pijn ie, upt den Dan ghedaen, Heeft ghefeten 9. maenden 
6. daghen. 

Den Stoel was 1o.maenden 17,dagen ledigh. 

197, Clemens V , ban ordeaur / in zijn af-wefen verkoren zijnde) 1305 5271 
Wordt bande Cardinaten te Lvons bebeſtight brengt den Koont-, | 
fchen Dtoel te Avignon:behoudt Aignon(alwaer den Dtocl7 2. 
jarẽ geweeſt is)ende hee Graefſchap ban Nice ban Ludovico ko: 
ng ban Napels , tot bergeldinge des tribupts die hy de Room⸗ 
fche Kercke fchuldigh was: doet de Venetianen in ben Dan Fer: 
varen miſbrunckende / alg zijnde patrimonium ban de Koomfche 
Kerchke. Heeft geferen 3, javert/ 10, maenden/ 1 6,dDagen, 

Den 



270 Den Stact der Kercke, 
Getal ' iid ds 34 HAER al 

‚der : 8 \Chri-” ‘der we! Paule, Den Stoel was een jaer, 3.maenden „17. dagen ledigh. lins rele, 

| Gehouden te Wiennen in Daupline/ban zoo. Biſſchoppen / al⸗ 131: — 
Waer ſekere Bagynen / Die eenderde Ordre 8. Franciſci verkieſen 
wilden / vande welcke eenen Dulcinus het Hoofdt was, als ketters 
bevoordeelt zijn / ghelijck mede de Tempeliers, Endeisaldaer, 
ingeſtelt / dat De Grieckſe / Hebreeuſche / Chaldeeuſe / cn Arabiſe | 
ſpraken inde Academien ouden voor gheleſen worden. | 

198 10annes XXII, een franck / een wijs Man / is (na langhe 1316 5285 
\ twiftinghen der Cacdinalen) gekozen. Dp heeft den Lepfer Lu- | 
dovicum IV, índen Ban ghedaen. Defen Paus is in eenighe 
dwalinghen vervallen Die hp (bermaendt bande Theologos 
| Parifienfes ) berbetert heeft. Hadde in ‘tberkiefen ban eenen 
Paus (als de ſtem aen hem alleen geſtelt was ten becwonderinge 
ban allen) hem felben gekozen. Heeft gefeten 18, jaren / z. maeñ⸗ 
den/ 28.dagen. 

J— Een algemeyn Synodus, | | 

| 

Den Stoel was 16, dagen ledigh. 

XXVI, Scheuringe, ofte Schiſma.“ 

Nicolaus V, een Minne broeder / is / door toedoen Des Kepſers [1327 (5294 
Ludovici IV, Antipaus gekozen/ heeft Toannem (hebbende zijn 
beeldenis in t byer geworpen) Doen alg ketter verbranden. Heeft 
gefetenonteent 3-jaren. — Hijs VE I0T — 

199) Benediâus XII, ban Tolouſen / een geleert ende ſtreng Man / [1554 5301 
peplende de Kerckelijcke proeven niet lichtbeerdelijcken fEantba-| 
ſtigh in zijn emen; mag den Kepfer Ladovicum IV, (eet toe | __ 
| gedaen. Heeft gefeten 7javen/4-maenten/ 6 dagen. 

Den Stoel was 2.dagen ledigh. 

ETT! 

200, Clemens VI, een Limoſijn / heeft den Ban Benediki ende Toan- 
nis tegen den Bepfer Ludovicum IV, bebeſtight: het Tubileum Herz 
Kozt/op so. jaren geftelt ; heeft het bp zijnen tijde boor De tweede: 
‚mael gecelebreert. Deeft gefeten 10. Jaren) 7.maenden. 

1342|$309 

Den Stoel was 1r. dagen ledigh, 

zor) Innocentius VT, een Limoſijn heeft niet/Dat aenmeeckeng weers 1352 5319 
digh is/uptgerecht/ Dan dat hy den epfer Carolum 1V‚heeft Doop 
zijne Legatẽ doẽ kronẽ. Heeft gefeten 9. jaren / s.maendẽ / 28.dagẽ. 

| Den Stoel was1. maendt 1 5.dagen ledigh. 

zoz  Vrbanus V, een Limoſijn / Abt S. Vikoris ban Marſeillen / in 
| benden Kechten feer gheleert zijnde; et het Cruſade teghen den 
Turcken verkondigen; na Women gegaen zijnde is geſtorven / gez 
| feten hebbende / 8. jaren eenmaendt/ 17. Dagen. 

1362/5329 

Den Stoel was 10. dagen ledigh. 

203 _ Gregorius XI, een Limoſin / ſone deg Graefs ban Beauſort / een 7370 | 5537 
| 

Den Stoel was 12,dagen ledigh. 

Vrbanus VI, een Napolitaen / ig door toeden Det zite 1137815345 
aug 



ofte-Romanyen. 

— hebigh / gelijck zijn Amptberenfchte : maer poogende alleſins het 
aengedaen ongelijck ban den Cardinalen te oeken / die haer onder 
de befcherminge Toanne Koninginne ban Sicilien begebẽ hadden: 
Bet welck het 27. Schifma beroogfaeskte : hebbende vijf Carbinaz 
len doen verdrincken / is geſtorven / gefeten hebbende 1 1. jaren / 6. 
| maende/8.dage Heeft het Iubileum boor De derdemael gecelebreert, 

| Den Stoel was 19. dagen ledigh. 
| 
| k Pe Ld 

XXVII, Scheuringe, ofte Schifma, | | sr 
Clemens VIL, ig Antipaus gekozen door de Cardinalen / die zij⸗ 

nen Stoel te Abignon gehouden heeft/ ende is ban den Francoifen 
boor wettelijcke Paus bekent, foo oock ban den Spangiaerden / 
alg Engelſchen / twelck het wreedtſte ende lang-Dupsighfte Schif- 
ma ban allen is geweeft / gedumende bp de so, jaren / Geeft gefe- 
ten 15. jaren / 1 ẽ. maenden / 18, Dagen / tegen Vrbanumende zijne 
na· volgeren. 

378 

Den Stoel was 14. daghen ledigh. 

zo5,_ Bonifacius XI, een Napolitaen / was grootmoedigh / goedt crt 389 
Be broom ban leben / den zijnen / (onder aenfien hares begnaem⸗ 
| Gepdtg/ tot al te hooge ſtaten verheffende; stjne Aflaet-brieven 
diere berkoopende / giecigh zijnde in fchattertte bergaren, Weeft 
geſeten te Women 14,jaten/ 1 1.ntaenden, Weeft bóor De berde reyſe 
het Tubelium gecelebjeert/ in den jare 1390 

Den Stoel. was zy. dagen ledigh, 

|_ Benediâus XIII, eem Spangisert / heeft na Be doodt Clemen- (1593 
{tis VIT, tégen Bonifacium IX, te Abignon Ben Stoelbeſeten / foo 

‚‚ [Daer Alg elBerg 29. facen 11, maenden, VI 
z06' « Innocentius VII, ban Sulmo / hebbende bele Komepnen doen 
—— Bie hemm baden / hp wilde Scheuringen ende oorlogen te niet 
doen/ is geswongen te ontvluchten na Viterbe / Daer namet hun 
vereenight zijnde / is weder · gekeert. Heeft gefeten 2 jaren/2 1.dagen. | 

1404 

Den Stoel was23, dagen ledigh. 

„Gregorius XII, een Venetiaen / belooft hebbende in zijn berkie: 1 +06 
finge/ ban zijn Ampt af-fkandt te doen / indien Benedictus te Abig⸗ 
non fittende/ ſulcks ooch wilde doen, heeft heymelijck berftant met 
hen gehadt / twelck ontdeckt zijnde / zijn in een Synodo te Pifen 

207 

ende afgeftelt, Heeft gefeten S,jaren/7.maenden/ s.dagen, 

| 

Een algemeyn Synodus, | 
| 

Gehouden te Piſe ban berſchenden Biſſchoppen / op het welcke 1409 
‚Gregorius XII, ende Benediâus XIII, afgeftelt zijn / ende in haer 
plaetſe gekozen Alexandrum V, doch bepde hebben ſy deſen Synodo 
niet willen gehoorſamẽ: aldus heeftmẽ drie Pauſen boor et gehadt. 

208 Alexander V, ban Creten/ mag een Minnebzoeder gheweeſt / ' 409 
doch wag ſtrijdtbaerder alg wel zijn Dtact vereuſchte: heeft Ladi- 
flaum, koning ban Napels ban zijn Koningrijck berooft / ende 'tfel- 
be Ludovicum Hertogh ban Anfou gegeben/om Dat hp op Oftie ce 
né aenſllagh gemaeckt hadde. Zijn nuldehepdt was fo groot / dat hu 
plagh tefegghen/ dat he gheweeſt haddeeen rijck Biſſchop / een 
arm Kardinael / ende nu een bedelenden Paus geworden wãs. Heeft 
geſeten ontrent 10. maenden. 

Den Stoel vas 15. daghen ledigh. 

209| Ioannes XXIII, een Napolitaen / is door wapenẽ tot oen Rl 1410 
oren / 

271 

Sual Paus gekozen/een gebepnft Man / ende wraeck · gierigh / niet bzedes | geo — der we 
relt, 

5345 

5356 

5357 

536 

5571 

5573 

5376 

5376 

5577 



272 Den Staet der Kercken, 
Geul, kogen/ beeft fich niet gedragen als cen navolger S,Petri, maer als 
der cen buplen ketter ende Goeven-jager : fo berkeert ende qualijck ge- 

voelende / Dat Gp ín het Concilio ban Conſtants gedaeght zijnde / 
| afgefee/ ende gebangen geſtelt is den Dtoelontrepnight hebbende 
| 5. Jaren/ s. Dagen. 

Den Stoel was 2, jaren, s.maenden, 2dagen ledigh. 

| Eenalgemeyn Synodus, 
Gehouden te Conſtants / beroepen door den Keyſer Sigifmondo, 

alwaer hp ſelbe verſchenen is Anet zijn Gemael / dẽ Paus met ⸗. Pa⸗ 
triarchen / 29. Kardinalen / 47, Eertz⸗Biſſchoppen ende 160. Biſ⸗ 
ſchoppen / met veel Duytſe Vorſten ende Adel / tgetal ontrent bez 
Deagende 30940. perſonen / heeft gedupzt bier jaren lang:alwaer af⸗ 
geſtelt zijn drie Pauſẽ / te wetẽ Toannes XXIII, ſittende te Bolonien / 

de in Spangien. In hare plaetſe is gekoren Martinus V, aldus 
eyndighde het zo, Schiſma; daer is oock geordonneert / Dat het 
‚Concilium boben Den Paus was. binne 

219, Martinus V, een Komenn / boorfichtiap ende wijs; bebeftight 
hebbende ve inftellinge Beg Concilij ban Conſtans dat Ben Paus 
Den Concilio onderworpen foude zijn / ende Han ro, in ro, Jaren 
gehouden foudt worden. Is geftorbery geferen Gebbende 5 jaten/ 
3e maenden / LO, DAGEN, 

Den Stoel was 11,dagken ledigh. 

Clemens VIII, eert Spangiaert / geduprende het Schifma, 
‚or, MaBenediâum XIII, is gekozen Boop ſommige Cardinalen/ ofte 

den / als Antipaunsg/ 4. jaren. 3 
211, _ Eugenius IV eẽ Venetiaen / een Man Ban goeden lebẽ / in ibegin 

‚maer Dos) gade aenſtokingen heeft hu alles ontruſt: den — 
nen tot de en bertwetkende / is gedwongente ontbluchten/ 
in een Monicks kap / verdzeben Doop fleen-werpen / ende pijlen. 
Heeft gefeten 15. jacen/11,maenden/ 21, Dagen, 

Den Stoel was 11, dagen ledigh. 

Een algemeyn Synodus, 

BGecehouden te Waſel / om De refopmatie Der Kercken tegen de ket 
terpender Huſſiten; alwaer De Paus Eugenius IV, afgefet is / ende 
| Amedeus een Heremijt / te bogen Bertogh ban Dabopen / gekozen 
is / vernaemt zijnde Felix IV , waer op bet 28, Schifma gebolght 
i8. 

| Een algemeyn Synodus, 

| Gehouden te Flogencen/ alwaer den Grieckſen Keyſer met 
„| beelandere zelaten ende Biſſchoppen verſchenen ie / alwaer 

{p met den Latinen in het geloobe(baoz de lefte-macl gepzoeft) een⸗ 
ſtemmigh bebonden zijn. 

XXVII Scheuringe,ofte Schifma. 

212 Felix V, ghekoren Boor het Concilium te Baſel. Heeft gheſe⸗ 
ten/o.jaten/ s.maeuden:houdende zijnen Dtoel te Lofanen. 

213 Nicolaus V, ban&enua/ ban klepner afkorft/ maer ſeer gez 
leerdt/ende Beminner der geleerde Mannen / oock fo ſedigh / dat hp 
ſich onbequaem achtede tot ſodanigen Ampt: — een 

epe 

Gregovius XII, ſittende te Romen / ende Benediâus XIII, fittenz- 

laren 
Chri- 
(ti * 

1414 

1417 

1424 

Anticardinalen / Spangisgerden zijnde / ende heeft ben Otoel gehon⸗ 

1431 

1431 

1439 

1439 

1447 

Taren 
derwe 
relt, 

5391 

5384 

5391 

5398 

5398 

5406 

5406 

5414 

Ì 
Í 

| 
f 
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Gerd! fvaep Bibleothecam ep te richten / dert We Felix V, plaets laten j Taren 

Paus, Pemacche tje rt ef ak PEA hemae 
mael / ende pe hi * cs —— 

landt, Nicolaus gheſeten S. jaren / 19, ue’ 
et bijfe — ——— — HUG EEE * — 4505417 

Den Stoel was 14. daghen ledigh, 

‘214 | Califtus III, ban Valenten in Spangien/ koets na dat hp 1455 5422 
—— heeft den krijgh teghen den Turck doen verkon⸗ 
ighen / ghelijck hp (nach geen Paus zijnde) belooft hadde : heeft 

Feftum Tranffiguravonis Chrifi mgheſtelt. eeft geferen 5 Jaren / 

.maenden / 28,Bagen, | A za at vs 

Den Stoel was 12.daghen ledigh. 
MIGIDH MISHGED «5 ZIEN f 5 

21511 Pius IT, —— te boren Aneas Sylyius ghenaemt / was 
ten ſeer gheleert Man / gheweeſt hebbende Cancelier des Key⸗ 

ſers Frederici III, was berfchepden-mracl aen bele Printen / als 
}Sefant/ gheſonden; hadde Secretariug út 't Concilium ban Bafel 

geweeft; epndelijcken Paus — — 
macht teghen alle Pꝛinten: hesft Ludovicum:X L teghen gheweeſt / 
om dat hyp niet af· ſchaffen en wilde het Edict / ghenaemt la Prag- 

+ | mätique San&ion „ sijnde het Sommarium Des Concilij bar Bar 
fel/ twweltk hn ſelve te voren door twee treffelljcke Boecken gheap⸗ 
probeert hadde / noch geen Paus zijnde; nioghelijcken heeft bn 
miet De naem be fitten betandert, Beeft ghefeten jaren 1 „maen: 
ben/ 27, Bagh. 
1 —V Den sed wâerd. daghen ledigh. 

1458 | 5425 

216)! Paulus II, een Wenetiaen/ brandt Ber goeder konften; heeft 
gheopbineert Bat der Cardinalen hack-{loelen ende pif-potten 
met roode Fluweel karmoſijn ober· trocken moften zijn/ het welck 
noch onderhouden wordt ; ſeer —A tot den dranck ende 
hoeren; blanckettende zijn aenſicht (als hp nytgaen ſoude) ep 
Be wijſe der Jofferen: heeft Den Mijter verciert met Diamanten / 

vrs / Eſinerauden Jaſpis / Peerlen / ende andere koſtelijtke 
heſteenten / ende wilde alſo geſien zijns heeft blatinam (ont rede⸗ 

nen bp hem verhaelt boert vanghen; Heeft gheſeten 6. jaren / 
10. Mag den⸗/ baghen 

14645431 

Den Stoel was 4, daghen ledigh. 

Sixtus TV, Oberfte Ber Minneboederen / Geeft (om Den 1471 5455 
twiſt tuſſchen de Dier Bedel ordens te leren) cen peder eben bele | 
Det et ghegleven. Weeft ghefeten 15. jaren / 4, maenden. | 
Heeft het Tubileum Op 25, jaren gheftelt/ ghetweeft zijnde eerft 
alle 100, Baer na alle so, jaren eens / / twelcke oock ban hem 
ghecelebreert is, ; en, 

217]! 

1475 [5442 

Den Stocl was 16.daghen ledigh. 

he “ Innocentius VIII, bânGenua, ban geringen af-kouft/ is ban |1484! 5451 
gierigheydt befmet gheweeſt: vermeerderde tghetal der Dare: | 
tariſen ende Pꝛomotenirs. Is deerſte / Die zijne Baſtaerdt ſonen 
tot Amptenopgetrocken heeft. Een onghehoorde manier ceres na- | 

9 
| 

belgers S.Perri, eeft ghefeten 7. javen/ 1o,maenden/ 27. dagen. 

Den Stoel was een maendt, 6,daghen ledigh. 

Erg, Alexander VI, Spangiaert was miet groot beeftandt bee |:492 5459 
gaeft / maer met foo ſchandelijtke ghebreecken verſelt Dat men 
Bie ſonder ſchriel niet uyt ſpreecken kan: was Door omkoopinghe | 
Ber Cardirtalen ghekoren / Die hp daer na verdrutkte neerſtich | 

| 

om bele ſchatten te vergaren / meeſt om bier zijne Baſtaerden te 
berborderen / waer ban den eenen —— Borgia — 

her⸗ 



274 Den Staet der Kercke, 

Getal ertogh van Vꝛbijn gheworden; niet was binnen Komen / of Laren 382 
— — hem om geldt verbocht ſelfs ooch Mijters / Auta⸗ * 

ren / Kruycen / maeckende ban Komen de Stapel van Schelmen 
ende Dieben, Wan de bloedt-(chande met zijn Dochter bedreven 
(Die nader-hant ban zijnen fone oock belapen ie) is Dit gebicht gez | 
| maecht/tot cen Brat tenift: 

Conditur hoc tumulo Lucretia, nomine, fed re 
Thais, Alexandri filia, Sponfa,:Nurus 1: 41! on fie 

| Ì gese mod Ral \ ana 
Dat ig: nn te ler) atd Bait) 

Hier leyt Lucretia met nae, maer inder dâed * 
Een Hoer, Dochter, Bruyd, Snaer des Alexandri quaer. 

Den Stoel wascen maendt 3. daghen ledigh. 

Beeft het Tubileum gehouden in het jaer 1500. ende ghefeten 11,}… | 
jaren / 8. daghen. idd T30 EIT t len 

220) Pius III, ban Sienng / vpandt ber Francoiſen / van meenin: [1593/5470 
ghe zijnde om Be Geeſtelijtkheydt te-vefonmeren/ een. Concilium} 
te beroepen / een Wenz-leger tegen den Turck te rechten / is ghe⸗ 
| ſtorven / gljefeten hebbende 26. daghen. Hotde Vis 

221! Iulius ÏI, een Genevoiſer/ beeft den *5* tijt zijns Pauls 15035470 
doms meeft met krijgen door gebracht. Deo dat bp in Ben tijde | 
ban 7. jaren over De tweemacl-hondert-dupfent menfchen met 
oorloghen omgbebracht beeft. sen ſeght / dathy S.Perri fleute- 
len in den Tyber wierp, ende protefteerde S. Pauli verroefte fweert 
te willen voortaen ghebruyeken. Was Be dzonckenſchap ende 
— ſeer toeghedaen. Heeft gheſeten 9. jaren / 3e maenden / 
21. daghen. 

Den Stoel was 18.daghen ledigh, 

Een algemeyn Synodus, | 
Gehouden te Women in de Werrke ban S. Ioan de Latran , bez 

roepen doorz Tulium IT, doeh door Leonem X, voleyndiche / han: 
delende van cen Tocht teghens den Turck op te nemen : ban de 
herſtellinghe der bedorven manieren Der Geeſteltjcken: ende / om |. 
Die ban Bohemen metde Koomſthe Kercke te bereenighen. 

15125479 

za2| Leo X, een Flozentijn / unt den Hunſe de Medicis 2 wierdt ín (1513 5430 
zijn 50. jaer tot Paus gekozen) zijnde geleert/ wel-fpgekende/ ende 
mildt / beminnaer der geleerde FRannen/ maer volghde beel te feet 
Be luften des blees; Geeft den Hertogh ban Debin ban zijn Wijck 
berooft / ghebende 'tfelve zijnen Iebe Laurensde Medicis, Wader 
Catharine de Medicis, Woninginne ban Weanckrijck : hadde | _ 
een Ketters ghebselen vande Opftandinghe der dooden, ende van 
Chrifto. Beeft ghefeten S. jaren / 8. maenden/ 21, Dagen, 

Den Stoel was 1. maendt 7, daghen ledigh. 

223), Adrianus VI, ban Dtrecht/ een wije ende deughdelijck Man [1522/5489 
hadde Weer-meefter des Keyſers Karoli V, gheweeſt; was den 

‚ Momepnen niet feer genghenaem / ende Derbjalben (níet fondee 
bermoeden ban bergift/ ſchielijcken) gheftorben / ghefcten. heb- 
bendeeen jaer/ 8. maenden/ 6. daghen. 

Den Stoel was 2. maenden 4, daghen ledigh, 

224 Clemens VII,een floventiner/ was ſeer Hoortvapt/loog/ [1523 | 5490, 
| ende ban groot gheboelen/ heeft de zijde Francilci I, tegen Karo- 
‚lum V, gehouden: bellunt het Wouwelijck tuſſchen zijn Nichte 
Catharinam,ende Henricum, Doenmaels Dertogh Lan Oples 
ans: Belegert Flozencen; wint het/ ende ſtelt zijnen Nebe Alexan- 
drum daer in tot Den eevften zertogh / De welclie eerbare Vrou⸗ 

wen 
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‚ceta} wert ontfchakende/ dooreene zijner Vienden ghedoodt ie / Heeft Taren Taren 

Putt, gheſeten 10, maenden/ S.dageri, Heeft het 8, Iubileum gebierss [fer SP 

| Den Stoel was 17. dagen ledigh. 1525 (5492 

z25 _ Paulus III, banden hupſe ban Farnefien, was een oprecht E⸗ [1534 [5501 
picuriſt / Drijvende den (pot met Chrifto, hebbende meerder ber: 
‚maken in De Nigromantie ende Dupbelfche Konſten; heeft zijn 
Onderſaten (eer mer ſware laſten ghequelt/ Den zijnen te ſeer ber: 
heffende / macckte zijnen Doon Petrus Aloyfius, Hertogh ban 

‚ Parma ende Plaifancen, ' welck oorſaecke was / Dat hp ban zijnen 
volcke ende Den Adel ellendelijcken vernielt ende ghekapt is / De 
weicke hp dwinghen wilde te Plaifancen te gaen woonen, Heeft 
ghefeten 1 5. jaren / 29, Dagen, 

| Den Stoel was 2. Maenden, 29. dagen ledigh. 

Ghehouden te Trenten inhet jaer 1546, ghedupzende 13, Jaz 
ven lang / ober De Ketteryen ende miſ bruncken inde Keere inghe⸗ 

‚lopen zijnde, 
226 _ lulius III, was te boen ghenoemt Toannes Maria de Monte, 

beeft met de naem oock De feden verandert was een Sodomijt / 
| oatuchtigh/ ende wulps menſche / gekende ſelbe niet zijn eyghen 
Ampt. Heeft het 9, Tubileum gehouden. Heeft ghefeten 5. jaer/ 

‚een maend/ 16, Dagen, 

1550 5517 

| 

| 

| 

| Een algemeyn Synodus, 

| 

| 
Í 
| 

Den Stoel was 17.dagen ledigh, 

227, Marcellus IT, ban gheringen afkomft zijnde/ doch geleerdens 15555522 
| de gheſchickt / is berhupſt den 21, dagh zijns Pauſdonis. 

Den Stoel was 25. dagen ledigh. 

228 Paulus IV, een Napolit aen / een (hu? Menſch / voor zijn Pauſ⸗ 1555/5522 
| dom ) feer gheneÿyght tot de Keformatie der Kercken / berblocchen: 

beid De De gieugbepdt/ verwerpende De Proven · bedelaers / (Scheen) gez 
bazen ore De Kercke in haven ouden glants te —*2 Heeft 

gheſeten 4, jaren / 2. maenden / 27. Dagen, 

| Den Stoel was 4. maenden 7. dagen ledigh. 
í * 

229 Pius IV, een Milaneſer / was Den Proben-kopers ende verko⸗1560 5528 
‚pers ſeer hatigh / alg mede Ben genen Die daer onepgenthicker wijz 
| fe na ſtonden / ghenepght tot hoererpe / ende welluft. eeft gheſe⸗ 
‚ten 6, jaren / 5 maenden / 2 6. Dagen, 
| 

| Den Stoel was 29. dagenledigh. 

230 Pius V, een Alerandzijn/ heeft niet buſonders uptgericht, eeft 1566 5533 
abefeten 6. jaren / z. maenden / 160. Dagen, 

| 
| Den Stoel was elf dagen ledigh. | 

Ll 231 Gregorius XI II, ban Bolonien, een treffelick Wechtg-geleer= 1572 [5539 

| de, heeft / terſtont na zijne berkiefinghe/ de Cheiſten Princen aen⸗ 
| ghewackert tot den Oorlogh tegen den Turck: De Decreten ban 

\ Concilium Lan Trenten bebeftight/ zijne beienden ende bloedt- 
| verwanten groot genveckt: ende 't Bouwelijck tuſſchen den Prins 
Ì ce ban Navarre, ende Dochter ban Vranckrijck, Haer zijn Door 

fact ſwarighendt in ghemaeckt hadde/ toegbheftemt. Heeft den 
| nieuwen ſtjl van Dateren/ Die op 't Concilium ban Trenten eerft 
gheraemt was/ in De Kanden/ onder zijne authoritent behooren⸗ 
Be/ ingheboert. Heeft bele Seminaria, ende Öafthupfen opghe⸗ 
vecht, Je epndelijck ghefope geleen Bebbende 12. — 

ij ⸗ 



276 Den Staet der Kercke, 

Geval maendeu. Deeft het io. Iubileum gebiert/in Den jare =—— — (Char — 
bauſe. Den Stoel was 13, dagen ledigh. 5 lips 5542 

232 Sixtus V, ban Calabgien/ uyt ghevinghe Ouderen/ heeft in⸗ 15855552 
gheſtelt / Dat gene Courtiſaue (oude met De koetfe rijden op 
De berbeurte ban roo, Kroonen / ende Den koetſier ghehangen. 
Deelt gheſeten 5. jaren 4, maenden/ 3. Dagen, 

| 

| Den Stoel was 18,daghen ledigh. 

| \ „ te ! 

233 Vrbanus VII, een Komenn / ig nars, daghen zijns Pauſ⸗ 1590 5557 
doms odberleden, 

Den Stoel was een maendt 9. daghen ledigh. 

234 Gregorius XIV, cen Milaneſer / Doet Henricum IV, Wor 1590} 5557! 
ning van Meanchrijct m Den Ban / ende belooft den Guiſia⸗ 9 
\mentot hulpe 1500. paerden. Heeft gheſeten 10.maenden / 10. Jagen. 

Den Stoel was 13. daghen ledigh. | 

23 ‚ Innocentius IX, een Bolonnois / te bogen Cardinael der Dier 1591 5558. 
| gekroonde, heeft ghefeten 2 maenden,ende is (fo men acht) berge: 
(ben / om dat hp den Dpangtacrden in haer voornemen niet al te 
gunftigh en wag tegen Den Francoiſen. 

Ben Stoel was een maendt ledigh. 

236, Clemens V III, een Flozentiner/heeft den Lontng ban Branche [1592 5559 
‘tijck Henricum IV, upt den Ban ghedaen; eeft het 11, Iubi - | 
leum gehouden. Is van een katarre geſtorben / gefeten hebbende 
15. jaten/ 11, maenden, | 

Den Stoel was 28, daghen ledigh. 

237, Leo XI, een Tofcaner/vanden Puple Medicis, ig met groote 1605 5572 
eendzacht der Cardinalen — ende met uptnemende blijſchap 
ende ghenoeghen des volcks ontfangen ende inghehaelt. Waren 
oock tzijnder eeren Dele Ceiumph-booghen op-gherecht: doch E 
deſe vreuighde heeft niet lange ghedupet/ want nauwhjcks den 
27. dagh zijns Pauſdoms gijevaeckt hebbende, is / met cen ſwa⸗ 
te kooztfe bebanghen zijnde / overleden / toteen groot onghenoe: 
ghen cens peders. 

Den Stoel was zo, daghen ledigh. 

238) Paulus V, eén Toſtaner / te Bozen Bourgefius ghenaemt / is 1605 5572 
noch teghenwoordigh den Stoel befittende; Godt maecke hem 
een oprꝛechten navolgher S.Pecri ín alles. 

Volght 
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Veibt De ordre / namen / ende tijtelen Der Cardinalen / die teghen⸗ 

woordigh levende zijn. In het welcke den Leſer vermaent Cal ztin/ 
Dat alle de Cardinalen in drie Orden verdeelt zijn namelijcken, Biſ⸗ 
ſchoppen / Prieſteren / ende Diaconen / niet dat De Carginalen Prielſte⸗ 
ren / geen Bilſchoppen zijn / of Dat de Diakonen geen Prieſters ende 
Biſſchoppen zijn / maer om dat ſodanich hare eerſte inſtellinge geweelt 
is dat den eenen (oude Den tjteldraghen ban Bilſſchop/ den anderen 
ban Pꝛielter / den Derden ban Cardinael: Derhalben falick haer hier 
op een vpe ſtellen / ende niet na Den tijt Dat ſy ghekozen zijn, ten epnde 
het te Beter berltaen mach worden. 

Kardinalen, Biffchoppen zijnde. 
Francifcus beg tijtelg ban Biſſchop ban Ottie, Deken deë PD, Collegij, Car⸗ 

Binael ban loyeufe, beſchermer van Vranckrijck, ende Aerts·biſſchop ban Ro- 
wanen, getogen Ban Den Paus Gregorio XIII, den 9. Derembe. 1555. 

Anthonius Maria Bes tijtelg van 2ijfchoj ban Porte, CarBinacl Gallo, Biſ⸗ 
fchop ban Dofme de la Marque, gecozen den 17. Decembris 1586. dooꝛ Sixtum V. 

Anthonius des tijtelg ban 2Siffchep ban Sabinen, Carbinacl Saulius Geneboi⸗ 
fer/gecozen Den 18. Decembris 1587. Doop Sixtum V. 

Euangelifta Palot, Des tijtels ban Biſſchop ban Tufculum, Cardinael Cofe- 
vein, Aerts Prieſter ban S. Pieterde Cardarola de la Marque, gecozen Den 18; 
Desembzis : ;87, Doop Sixtum V. 
„Frater Gregorius Petrochin, ban de Oꝛdre der Auguſtiner Heremijten / deg 

tijtels ban Biſſchop ban Prenefte Akardinacl van Montelvaro de la Marque, geco⸗ 
ven Den zo, Deceuibris 1589. door Sixtum V. 

Paulus Sfondrats Des tijtels ban Biſſchop ban Albe, Kardinael ban S. Cecilia, 
Pꝛeſident ban de Fnoulgencp- brieven / Milaneſer / ghekoren ven i8; Decembris 
1590. door Gregorium XIV, 

Kardinalen, Priefteren zijnde. 3 

Petrus, des tijtelg ban He Ws: Deiebuldighept/de Monte Pinci, Kardinael ban 
Gondi, Pꝛiooꝛ der Wardinalen Priefteren zijnde/ ghekoren den 18, Decembris 
1587,D902 Sixtum V. 
Benediâus, Bes tijtels ban S Laurensin Lucian, Cardinael Tuftinian , Gene: 

boifer/gecozen Den 1 7, Decembris 1 ;86,D00JSixtum V. 
Francois Mariades Marques, ban den bergh des titels ban S. Maria in Trans 

fteure, Cardinael de Monte, gekozen den 14. Becembzig 588. door Sixtum V. 
Fredericus, deg tijtelg ban S. Maria de An geli in Thermis,Cavdmacl Bartholo- 

meus Aertsbiſſchop ban Milanen, gekozen DE 1 S;Decembz,r 587. dooꝛ Sixtum V. 
Oâavius, Des tijtelg ban S-Praxede, Cardinael Aquaviva, Aerdsbiſſchop ban 

Napels, een Napolitaen / gekoren den 6.Maert.591. door Gregorium XIV. 
Flaminius, Deg tijtels ban S.Maria Pacis, Cardinael Platto, Milaneſer / geco⸗ 

ren den 6. Maert 15 9.door Gregorium XIV. 
Petrus,des tijtelg ban S.Tan eft Pauwels, Cardinael Aldobrandinus, Catherling 

Bes Roomſthẽ Kercks / Aerdobiſſchop ban Ravenna, Pꝛeſidẽt Der coate Signature 
eñ Proteckteur ban Savoyen „gecorf DÉ 12, Deptemb.1593.doorClementem VIII, 

Oâavius, deg tijtelg ban S.Sabine, Cardinael Bandini,een Flozentijner, ghe⸗ 
kozen den 15. Junij 1596. dooꝛ Clementem VIII, 

Frater Annade Scars, Beg tijtelg ban S. Sufanna, ban de ordee S. Benedik, Car: 
dinael ban Givty, een Francois/ gecoꝛen DoorClementem VIIL.den ;.Funij 1596. 
Laarentius, beg tijtelg ban S.Laurentius in pane & perna, Cardinael Blanchet, 

cen Boulonnois / gecozen Den 5. Iunij 1596, Door Clementem VIII, 
Bartholomeus, deg tijtels S.Petriad vincula, Cardinael Cæſio, Aerdsbiſſchop 

ban Compeſe, gelopen den 5. Junij 1596.dooꝛ Clementem VIII. 
Francifcus, des tijtels ban S. Maria del Populo, Cardinael Mantican, Vtinen- 

ſis ban Frioul, gekoꝛen Den 5. Iunij 1596. Door Clementem VIII. 

Pompeus, des tijtels ban SBabina Cardinael Arigon, een Komeyn / Aerdts⸗ 
biſſchop ban Beneventum, gecozen den 5. Junij 1596. dooꝛr Clementem VIJL, 
Bonifacius, Des tijtels ban S.Prifcus,Cardinael Bevilacqua, Biſſchop ban Cer- 

vian, een Ferraroiſer / gecoren den . Maert 1599, Door Clementem VIIL. 
Bernardus,deg tijtels vã S. Anaftafius, Cardinael Roias, Aerdsbiſſchop bã To- 

ledo eẽ Spanjaertban Dandebal/gecoré DE 5 JRaect 1599, Door Clementé VIII. 
Dominicus, Degtijtelg van S.Petrus in Monte aureo, Wardinael/Tofcaen,van 

Reggio, gekozen den .Maert 1599, Door Clementem VIII. Ste 
Francifcus, deg titel ban S.Sylvefter , Kardinael Dietrichftein , Biſ⸗ 3 eN 

(rebop ban Vlme, Prince des H. Kijcks / ende erg Dev Ronngeuc 
en tij 



278 Den Stact der Kercke, 
— ende Stenden des Duptſen Keyſerlicken Majeſteyts / gehoren in't Jaer 1599. 
Sa. door Clementem VIII. — of 8 —* 
* Robertus, des tijtels ban s. Maria in via Kardinael Bellarmijn, Politianer / ge 

kozen den 3. Maert 1599. door Clementem VIII. 
25 Francifcus, bes tijtels ban ð.Marcello, Kardinael ban Sourdis, Aerds biſſchop 

ban Bordeaux cen Francois, gekoren Den . Maert 1599, door Clementem VIII. 
26 |__Dominicus, Beg tijtels ban de 12, Apoftelen/ Wardmael Gymniafius de Ca- 

ſtre, een Soulonnoifer / gekozen Den 9. Junij 1604, Boor Clementem VIII. 
2 Philippus,deg tijtelg bâS. Maria fuper Miner vam, Bardinael Spinelli, 25iffchop 

| ban Averze,een Napolitaner / gekozen Ben 9. Junij 1604. door Clementem VIII. 
28 Antonius, deg tijtelg S.Crucis in Terufalem, Kardinael Zapata, eẽ Dpangtaert/ 

gekozen den 9, Junij 1604, Door Clementem VILT, 
29 Carolus, des titels S.Clementis, Kardinael des Comtes, Biſſchop ban Ancona, 

ten Komeyn / gekoren Den 9. Junij 1604. Boor Clementem VIII. 
30 Carolus, des tijtelg S. Thome in parione, Kardinael Madriati, Biſſchop ban 

Trenten , een Beoogh-dupts / gekozen Den 9. Junij 1604, Door Clementem VIII. 
31 Tacobus David, des tijtelg S. Agnes in Agone, Kardinael van Peron , een Franz 

ſois / gekozen den 9. Junij 1604, Door Clementem VIII. 
32 |_Ioannes Dauphin,des tijtels S. Marci, Biſſchop ban Vincenze,ende genoemt de 

Kardinael vã Vincenze eé Denetianer/gekoꝛẽ Ben 9, Junij 1604. dooꝛ Clem. VIT. 
33 Iacobus, Beg tijtels S. Stephani in Monte Celio, Kardinael Synefius,Biffechop 

ban Civita Vechia, unt Marcka, gekozen Den 9, Junij 1604, door Clementem VIII. 
34 Arminius, des tijtels S. Marie Tranfpontinz, Kardinael de Valentibus,ban Tri- 

vio, gekozen Ben o, Junij 1604. door Clementem VIII. 
35 | Ferdinandus Taberna, des tijtels S. Euſebij, een Milaneſer / Kardinael S.Eufcbij, 

gekozen Den 9. Junij 1604, DOO Clementem VIII. 
36 Scipio, Des tijtelg S.Chryfogoni, Kardinael Bourgefius, Aerds-Prieſter dee 

Kercke ban S.Latran, Legaet ban Avignon, een Komepn / gekozen Den 18, Ju⸗ 
lij 1605, Doo Paulum V. 

37 Horacius, Kardinael Spinofa, Kegactban Ferraren, Aerbs-biffchop ban Ge- 
nua,gekozen DE 11, Deptenwber 1606, Doop Paulum V. 

38 Maffreus, deg tijtels S.Onuphrij,Wardinael Barbarijn, Biſſchop banSpoleten, 
Legaet vã Boulongen e£ Flozentijner/ gekort DE 1 1, Septẽber 7606. dooꝛ Paulũ V. 

39 Ioannes Garzias, deg tijtelg der bier Gekroonde) Kardinael Millin, deg Paus 
Vicaris / een Romeyn / gekozen den 11, Deptembzig 1 606, dooꝛ Paulum V. 

4o | Bonifacius, Degtijtelg S. Prudentianz, Rardinael Cajettan, Legaet ban Ro- 
manyen, Biſſchop ban Caſſan, een Womepn/ gekozen den 10. Deptembzig 1607, 
Dog? Paulum V. 

41 Marcellus, beg tijtels SS. Quiricij, ende Iuliti, Kardinael Lantes, Biffchop ban 
Todi;, Romenn / gekozen Den ro. Deptembris 1607, doezPaulum V. 

42 Francifcus Forgaz, Wardinael/ Aerdts biſſchop ban Strigonien, Waedts-heer 
ende Lieutenant Des Woningrijcks ban Hongaryen, ghekozenden 10. Decem⸗ 
bais 1607, dooꝛ Paulum V. 

43 Francifcus, deg tijtelg S.Califti,larBinacl ban Roche-Foucant, Biffchop ban 
Clermont, een Francois / gekozen Den ro, Decembꝛis 1607 . door Paulum V. 

44 Michael Ange Tonti , des tijtels S.Bartholomei in Infula, Kardinael Nazarus, 
Aerdts-Priefter Lan S. Maria Major d'Armini, gehezen den 24, Nobembꝛis 1608, 
Door Paulum V. 

45 Fabricius deg tijtelg S.Auguſtini, Kardinael Veral, een Womepn/ gekozen Den 
24. Mobembzig 1608. Door Paulum V. 

46 Ioannes Baptifta, des tijtels S.Sixti, Kardinael Lenius, Biſſchop van Ferrare, 
een Womepn/ gekozen Ben 24, Novenibris 1608. Door Paulum V. 

47 Decius, Aerdts· biſſchop ban Damas, ende Nuncius deg Roomſthẽ Dtoels in 
Spangien, Wardinacl Carafe, gekozen den 17, Auguftt 1611, door Paulum V. 

48 Dominicus, Beg tijtels S-Martini in Montibus, Aerdts-biffchop tan Nazareth, 
Kardinael ban Rivarola,eê Genevoyfer , gekoꝛẽ i7. Auguſti 161 dooꝛ Paulum V. 

49 Matellus Bigus, Des tijtelg S. Alexis, Biſſchop ende Wardinael ban Suane, ban 
Sens, gekozen Den 17. Auguſti 1611. door Paulum V. 

so Ioannes, Biſſchop bá Beziers, Kaets· heer des Alder⸗· Chriſtelickſten Konings 
in zijnen Raedt van Staten ende ſecreten Wacdt/ende Groot⸗Aelmoeſſenier des 
Roninginne Kegente / Kardinael Bonzi, een Florentijner gekozen Ben 27. Augu⸗ 
{ki 1611. door Paulum V. 

s1 |_ Philippus, Biſſchop ban Aquijn, Bice-Hegaet ban Avignon, Kardinael Fi- 
lonard, een Romeyn / gekozen Ben 17. Auguſti 1611, door Paulum V. 

52 Petrus Paulus, des tijtels SS. Nereæ ende Achileæ, Auditeur Generael des A⸗ 
poſtoliſchen Kamer s / Kardinael Crefcencius een Wonepn/ gehoren ben 17. Au⸗ 
guſti 1611, boor Paulum V. 

Iacobus, 
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53 Iacobus, deg tijtels S.Georgij, Chzefozier genevael des Apoſtoliſchen Stoels/ 

Kardinael Serra, een vereende Den 17, Auguſti / 161 Paulum V. 
‚ F.Auguftinus, Generael ban de Predick- heeren Des tijtels Maria de Alta Cæ- 

li, Kardinael Calamijn, ban Brifequclle, ghekozen den 17, Auguftti 1611, door 
Paulum V. È ut 

|_ Horatius, Beg tijtels S. Salvatoris in Lauro, Auditeur ban Be gehexlighde Ro- 
ta, Kardinael Lancelot, eẽ Komenn / gekozen DE 17. Auguſti : 6 : 1, door Paulú V. 

Gafparus, Canonick der Kercke ban Toledo, Wardinacl Bora, Dpangtaert/ 
gekezen Den 17, Auguſti / 16 1 1.9002 Paulum V. 
_F.Felix Centinus, Procureur Seneracl Bee Rlooſter Minrebroederen / des 

tijtels S. Hieronimi, Wardinael Afenlan, upt Sclavonien, gekozen den 17, Augu⸗ 
ſti 16 1 1,d00g Paulum V. 

Kardinalen; die Diaconen zijn. 
Francilcus de S.Flore; des tijtelg S.Marie in via Lata, Laardinael Sforcias 

Aerds-DBiaken/ ct Komepn/ geliorẽ DE 12, Decembris 158 5,door Gregotiũ XIII, 
Alexander Peretti, deg tijtels S.Laurentij in Damaſo, Kardinael Monte-alto; 

Bice Wranceliev des Rercks ban Romen, Proteckteur des Konmgrijtx ban Po- 
len, een Romenn / gekoren den 13. Maert 1585. door Sixtum V. 

Odoratas ban S.Fuſtachio, Rardinael Farnefius, Legaet des Patrimonij S.Pe- 
tri, Proteckteur der Coningrijcken ban Arragon, Engelandt, ende Sweden, ecn 
Komenn / geliozen den 6. Maert 1 59 1. Boo? Gregorium XLV, 

Andreas van S.Angeli in foro pifcium, Kardinael Propettide Mornit-alto, gljts 
kozen Ben 5. Junij 1596.dooꝛ Clementem VIII. 

Alexander ban S. Maria nova, Kardinael banEft, een Ferrarois / ghekoren den 
3Maert 1 599,D002 Clementem VIIL. _ 

Ioannes Baptiftaban S. Maria in Cofmedin, Cardinael van Ti, een Flozentiner/ 
gekozen Den 3. Magert 1599. door Clementem VIII, ä vo 

Toannes ban S.Àdriano, Rardinael van Aulrie, een Geneboiſer / ghekoren den 
9,3unij 1604, dooꝛ Clementem VIII. 

Carolus Emanuel befft S.Nicolaoin carceré Iuliano, Kardinael Pius een Fer⸗ 
rarois / gekozen Den o, Junij 1604. dooꝛ Clementem VIII. 

66 | Mauritius Emanuel CarBingel ban Savoyeh, fone des Ser.m: Hertoghs ban S4- 
voyen, gekozen Den 1e, Berembrig 1607,DoDy Paulum V. 

| 67 erdinandus, Beg tijtelg ban S-“Mariain Dominica, Cardinael Gonzaguo, 
| Peiooz ban Barlette, (one des Ser.ae Hertoghs van Mantua, gekozen den 10, Dee 
| cembꝛis 16007, dooꝛ Paulum V. 
| 68 | Ludovicus, des tijtels ban S. Agatha, Cardinael Kapponi,cen Flozentijner / geko⸗ 
| ven den 24. Nobembꝛis/ 1 Go8, Door Paulam V. 

Sulcx datrer in alles 68. zijn, waer af de fes Biffchoppen, de 51. Priefteren, 
endedeelf Diaconen zijn; als volght: 

Door Gregorium XIII. Prieſteren — — 2 

Biſſthoppen — DBiatenen ee 

* — Fasten Doot Clementem VIII. 
Door Sixtum V. fl 

Siſſe eh Vieſteren ——— Ed 
Biſſchoppen — —— ied Er 
Vieſteren — — 

ek GENE Door Paulum V. 
Door Gregorium XIV. Prieſteren *— 

Biſſchoppen — — — .Diatonen — — 3e 

Na welche optellinge mp goet gedocht heeft De ſelve te ſtellen na haer order 
ende Officte/tot Get welck cen neder beſchickt ig; een verhalinge / die mn 

dunckt niet overbloedigh te ſullen zjn / obermidts Dat cen Teſer 
Doo? dit middel onder rictjt Cal zijn im alles: wat het Collegium 

der Kardinalen betreft. 
De ſeven Kardinalen, die Biſſchoppen zijn. 

Den Biſſchop Kardinael van Oftia, Die ben Paus inwijt/ ende ig hierom des eer⸗ 
ſten Die na den Paus volght int gaen. 

Den Biſchop Mardmael Porticefa, 
Den Biſſchop Kardinael ban Alba. Dis: — 

S ilij Bert 
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Den Biſſchop van Pilaftre, ofte Kardinael Preneftijn. 
Den Bijfchop Kardinael Tuſculaenus. 

Den Biſſchop — 9 — 
Den Biſſchop Kardinael Ban S. Rufino. 

Deſe aſfiſteren de Paufen deg Sondaeghs ende op H. dagen in be Kercke ban 
ì Nn de te H wanneer hp de Miſſe bedient, 

De Kardinalen) Die Prielteren zijn: 

Defe dienen in de Kercke S. Petri: 

f ban S. Maria ober den Tyber. 
— S. Chryſogomi. 

8. Ceciliæ. 
Den Kardinael des Tytels JS. Analtafij. 

S. Laurentij in Damafo. 
S. Mauritij. > 

LS. Martini de Montibus. 

Dele Dienen in De Kercke S. Pauli. 
S.Sabinz. 

| S. Prifci. 
/ S. Balbini. 

Den Wardinael des @Eptels 3 — ende Achillez, 
« OLXI. 

S. Marcelli. 
LS. Sufannz, 

Dele Prielteven Kardinalen dienen in De Kercke 
S. Marie Majoris. 

f duodecim Apoftolorum. 
| S. Eufebij. 

É . S. Potentiana. 
Den Kardinael des Eptele SS, Petri ende Marcellini. 

S. Clementis. 
S. Vitalis, 

Deeg bolgende dienen in Bafilica S. Laurentij. 
ſS. Praxedis. 
S.Petri ad vincula. 
S. Laurentij in Lucinen. 
8. Crucis in Terufalem. 
S. Stephani in Monte Celia. 
SS, Ioannis ende Pauli. 

L Quatuor SS. Coronatorum, 

Dier na zijnder noch Kardinalen Dit Diaconen zijn: 
{_S. Mariz in Dominica, Aerds-⸗Diaton. 
| S. Luce tet feben Dtoelen. 

Den Kardinael deg Tptelg-q 

S.‘Mariz la Noue ofte Nieuwe. 
SS.Cofme ende Damiani. 
S. Adriani. 
S. Gregorij. 
S. Marie inde Grieckſche Schole. 

Den karbinael bet Tytels S. Marie in porticu. 
s. Nicolai in het Tufculaenfe ghebangenis. 
| Ss. Angeli. 

S. Euftachij. 
S. Marie Egyptiacz, 
| S, Mariz ín de breede Strate. 

8. Agathe. 
S.-Lucztuffechen de Beelden, 

ĳ Us, Quiricij. 
De Kardinalen Biſſchoppen / fitten bp den Paus / wanneer hp de H. Feeſt · dagen 

celebreert — Prieſteren aſſiſteren hem wanneer hu De Muſſe ſeght; 
ende De Kardinalen Prieſteren kleeden hem / eñ Dienen hem oock aen Den re 

an 
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Commenta- 

1 Boeck $. 
3. fol, 4. 

1, 

men Cefaris 

Wan de Republuche 
Wan 

GENEVEN: 
Kort Inhoudt: 

L Dohepdt deg Stads Geneven, ende zijne gelegenthepdt. 2, Waer in het Landt Daer ronds · om Benen over vloedigh 18: de vruchten Die aldaer walſen / ende de gelanshepdt des Lochts aldaer. 35. Den „ Aerdt eit genegenthept der Lupden. 4. 
Lants beftaet. s.Geneven eẽ ltercke ſt 
hups/en Fogten daer onder veltozterén 

Waer in den klepnen vijckdom deſes 
adt / oot wel bewaert: vázijn Wapen⸗ 
e. 6. De Forten ban S. Catharine door Henricum IV, gan Vranckrijck af-gebraken/ met noch meer andere. 7.-Dan 

De Graben van Geneven: 
Deren dat het hun toebehoort. 

Ende waerom de Hertogen bart Geneven preten⸗ 
Wanneer ende hoe de Furiforctte Det voorſz · Staven befeten hebben. s. Het hooge Hof te Geneven beltaet in 

25. Kaeds heeren: ende welck de Statuten ende Betten deles Kepublijcks zijn.9. Wanneer de Kekormatie aldaer geplant ende ingeboert (p. 
E Stadt Geneven (onder Sa- 
voyen begrepen) is geheel out/ 
„Aenghefien Cafar felbe ín het 
eerfte Boeck der Franfer ooz- 
logen baer af ghedencht;(: chzijz 
bende/ dat aldaereen Brugghe Wag/ leggende over de Rhofne, die doen ter 

tt den Zwitferen toebehoozde. De ghele: 
gentheptdefes Stadts is bermakelijck/en: 
be meeft aen Die zijde daer deRhofneupt het Lemannife Bep? bloept : Íslage/ doch van 
daer af is ſy verhevener op een clepn berchf- 
ken, Geneven light als of het twee Steden 
Waren/ende dat om dat deRhofne daer mid- 
den door henen loopt / ober de welcke een Beugge is / Die de twee deeleneen maeckt, 
Det grootfte deel light aen de Zupt-zijbe; het clepnfte ten Rooden. De Stadt Wort 
Vanden Hooghduptſchen Genft genoemt, 

Geftalteniffe. 
Det Landt ontrent Geneven brengt bele Boozt/foo Lan Moon, Wijnen/ Meldenen/ Kapen / Erten / Bouen / Haber / Gerfi/ ende Dop. Zin ordinarifche frupten zijn Poten/ Appelen / Peeren/ Korſſen Urleckem witte ende ſwarte 1D oerbefien/ Kaſtanien / Aman 

delen / dach ſeer weyigh Fijgen. De Locht is aldaer goet ende gefont; ben Winter en is aldaer niet fo moepelijck als in Duytflant, 
noch den Somer niet fo ongeftupmiah/ alg infommige plaetfen ban het Dauphine: Gn 
het Geneeffe Dep: wort beel Wis ban feer 
goeden finaeck gevanahen/ die naer Lyon ende elders Benen vervoert / ende in grooter 
Waerden gehouben wort. 

Zeden. 

De inwoonderen ban Geneven zijn ſeer 
plomp van (eden/ ende Wandel; doch ſcherp⸗ 

ò— — —— ee 

finnigh ban geeſte ende Wacker omt der 
handel te drüjven. Sp en fien niet gaecne ee? ùige vreemdeliugen in hare Steden / voor⸗ 
nemelijcken / ſo die Rooms geſint te zĳn ver⸗ 
Moet worden. De vrouwen zijn aldaer upte termaten kups ende eerlijck. Cen peghjelijck fieltbem opde gravitept eude aenſtenlyck⸗ 3 heyden. De Lupden ban aenfieu/die han bez Mmoepen met Prancops te ſpreken/ carmen bet felbe niet feet wel bp brenghen: het ghe d meen bolck ſpreeckt Savopaertfe tael, Sp, Zedighept gaen alle feer ſedigh gerleet;, want het ghe- it — J brunch is albaer/ Dat memant centghe upt- ven pia wendighept in cleedinghenen draeght / ghe⸗ ren van Ge- lijck maer te beel) elderg gebeurt. neven een 

gebrupck. 
Rijckdommen. 

„Oat bie van Geneven tiet feer vüch en 
30/18 een gewiſſe fake ; wantelck genoegh 
te Doen heeft hem eerlücien te onderhauz den, Ende fonder Hare neerftighept acn de Konft der Druckerye, alg oock in beel 30de Aalierente maken / bet faude met deſe te publijcke haeft upt ztin. De gefpaerfaemz 
ept in alles / ſtreckt hun mede tot aroote 

rckdom. Van het gene fp uytſeynden/ ie Wel het boormaemtte huur Welbewzachte 
Goudt-dzaet/ oock goede Kaſen / ende veel 
vette Kapoenen, 

IV, 

Hare Sterckten. 

De Stadt Geneven is flerch/ erde Wel Vv. 
booefien Van %rtillerp ende andere Arnie 
uitten. Den hout aldaer gewaontijcken goe⸗ 
de wacht; op den aencomenden vreemde⸗ 
ling wort ſeer nauwe acht genomen 5 oocit 
mach niemant des Stadts Wallen vrpeliic 
gaen befichtigen/fonder gebaer ban ghevan: 
ghen te Worden, Daer iseen Wapenhurs 

Ss dichte 
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dichte bp het Gof/ 't welck ban alderhan⸗ —— alles te beſitten in de Stadt / dat 
be Wapenen wel voorſien is genoegbhfaem | den 
omeen langhe belegevinge teghen te ftaen. 
Daer zijn/ ende hebben oock gheweeſt / beel 
Foꝛtẽ in dit Lant / ende onder andere’t Fort 
ban S.Catharina, alwaer den Hertogh van | 
Savoyen zijn meefte Actillerpe (om Geneven 
te belegeren) opghelept hadde; doch is ban 
Henrico IV, ín’tjaer 1600. ingenomen ende 
vernielt, Get andere/ dat Door die van Gene- 
ven bier recht tegen over ghefticht Was / is 
mede gelicht om alle faken te bebzedighen. 
Het derde/ genaemt Ripaille, 18 door middel 
der Francopfen aen die ban Geneven gheco⸗ 
men int Haer 1589. ende is gellicht; ghelijck 
oock het bierde/ doen het van den Geneef- 
fen ghenomen was. Daer zijn oock ftecche 
@Coozens/ onder de welche een is genoemt 
la Tour Maiftrefle, die Geneven aen deg 
Meypꝛs ende Savoyen zijde befchermt; de au⸗ 
dere is genoemt la Tour de P'Ifle ofte de Cæ- 
far, gheleghen in het hooghſte Eplant (ofte 
helft deg Dtadts) tot befchermunghe deg 
hee / bie eertijdts den ZWwitferen toebe: 
hoorde. 

Nadien Wp terſtont gheſproken hebben 
ban de boor-bereptfelen / die den Dertogh 
Van Savoyen gemaeckt hadde om Geneven 

-te belegeren / duickt mp ghevoegdelijck te 
fullen zijn alhier te verhalende reden Waer: 
omme de Hertogen Han Savoyen pretende⸗ 

Waeromme ren/dat Geneven huntoebehoort. De Biſ⸗ 

| 

rave ban Geneven te boven aldaer bes 
feten hadde / ende dat onder titel ban hypo⸗ 
theeck. Doch nadatbp in de Stadt gheco⸗ 
men was / heeft hy de inwoonderen tpran⸗ 
nelijcken miſhandelt: hier over ceuidhe Ka⸗ 
nonickenende Bor — teghens hem con⸗ 
ſpirerende / viepen haren Grave wederom, 
de welcke met een tamelijck Leger ghecoz 
Men ztjnde/ Van den Savopaerden/ (Die de 
Stadt hielden) verwonnen is / loopende in 
de hupſen der t' ſamenſweerderen / doo⸗ 
Dende alles Wat fp Lander. Deſen twee⸗ 
dracht heeft geduert tot dat de Graven ban 
eneven zijn comen te verfterven/ eipe dat 

de Princen Lan Savoyen de Furifdichtie der 
ee Graven hebben aen haer getrocken. 
@pndelijcken Amadis, een Prince Van Sar 
voyen, verdrietigh zijnde hem felben aldus 
onder den Biſſchop te ſien / fochte hem fel- 
ven daer boven te tellen; verkreegh tot 
dien epnde Lan den Kepſer Karolo IV, Het 
Vicariſchap dee Kier ín alle zijne Landen, 
Willende dat door defen tijtel den Biſſchop 
ban Geneven hem met zijne Furifdichtie 
onderdantgh foude zijn. JPaer den Biſſchon 
heeft hem dapperlijck gheſtelt teghen ben 
Grave; ende aldus is hem zijn authoritept / 
ende den volcke hare vryheyt gebleben/ tot 
deu tijt Amadis VIIL, toe/ biede Pete ded 
voornoemden Amadis, Ende d'eerfte Vers 
togh ban Savoyen was / ende nadethaudt 
Paus geworden is / bernaemt Felix, Defen de Bertogen (eboppen van Geneven Waren me À 
hadde banden Paus Martino de wereltlijc⸗ 

ban Savoyen 
epgendom met 
aen Geneven ODE De Dtadt. Nu / om koet te maken / na 
Pittenderen. dateen ſeeckeren Biſſchop / Humbertus ghe⸗ 

noemt/doot was / ging zijnen Navolger na 
den Kepſer Frederico Ì, ende vercreegh ban 
hem/ dat hp alleen Prince deg Stadts zijn 
mochte / ende in wereltlijcke ſaken meman⸗ 
den anders dan den Kepſer onderworpen 
faude zijn; noch meer / dat hp alle Tollen en- 
de fchattingen bep foude weſen. Maer na 
dat den Bifjchop te Geneven weder gekeert 
was / ig hem de felve moepelijckhepdt aen⸗ 
abedaen/ ter tijt toe dat eenen Grave Gui- 
helmus den Mepferlijcken Ban daer doo: 
op sijnen hals ghehaelt heeft/ ende ban het 
Leen ('t welck Ip ban den Biſſchop hielt) 
berooft is. Den oorlogh uu hieronune lan- 
ghentijdt gheduert hebbende / ende des Biſ⸗ 
ſchops oock des Stadts middelen feer ghe⸗ 
Kreuckt zijnde hebben die van Geneven gez 
roepen tot bpftandt eenen Grave Han Mo- 
rienna, Die naderhant Grave Lan Savoyen 
geworden is. Maer tuffchen defe twee zijn 
noch verſcheyden oorlagen gevallen, fa dat 
defen Grave Geel clepne Dteden ende Dors | 
pen (die ban Geneven toebehooꝛende inghe⸗ 

‚ Lupden bekent ie) doet pzofeffie van Het nomen heeft/ ende feer dicht aen de Stadt 
ecomenig. Ende niet te Vreden zijnde met 
et gene bat hp geufurpeert hadde onder tij⸗ 

tel ban ongedane hommagie /eyſte noch dat 
hem de koften (in defen oorlogh ghedaen) | 
mochten wederom gegeven Worden. Maer 
nadatden Biffchop hem geantwoort had: 
de / dat hy ſich behaagde te vernoeghen met 
het gene hpupt cracht des Leens (die hy hé 
gegeven hadde) vercregen hadde/ fo is hier 
upt veel twiſts gherefen; nu het meerendeel 

| 

Í 

| 

) tidts 
e Graven in verſchil om het ghebiedt 

des volcx / vreeſende of deſen Graef vansa- 
voyen fich vertoornen mochte/ ende met har 
ren alghemepnen brede maken mochte (tot 
haerder grooter fchaden) heeft hem inghe⸗ 

ke Regieringhe ober Geneven behouden. 
Maer heeft vande gave wepnigh nut ghe= 
hadt / gelijck oock mede zine Navolgeren. 

Gouverneinent. 

Te Geneven ig een Bof/ in het welcke das 
gelijcx 25, Kaetſheeren vergaderen Wan we: 
gen de faken deg gemepuen beftes. Sommi⸗ 
ge willen / dat binnen Geneven den breemdes 
ingen niet feer goet vecht en gefchiedt/ doch 
Wat daer af fp/ faetíick den genen oordelen⸗ 
diet felve beproeft hebben. So pemantnu 
be ftatuten ende Wetten deſes Hepublijer 
Weten Wil/ dien Wife ick tot een Boeck, 
t welck de felbe geheelijcken inhout / ende nu 
kortelijck te Geneven in dꝛuck verveerdight 
ie; inhet welcke den curieuſen leſer ſich ſal 
connen te vreden ſtellen / ende mp veront⸗ 
ſchuldighen / die om hare veelheyt van my 
nagelaten worden te verhalen. 

Godfdienft. 

De gantfche Stadt (ghelijck meeft allen 

Gereformeerde geloove; ende heeft tot dien 
epnde een hooghẽ Schole (berfien met beel 

| geleerde manner) alwaer beel Predicanten 
dagelijcr ahequeeckt worden. Gen pegeltjes 
ken is bpna bekendt/ hoe Cahn de 
Stadt Geneven deg jaer g 1539. binnen Genc- 
ven C't welck te voren een ftoel van Booms 
gefinde Biſſchoppen was) ontfangen is:en⸗ 
de 'tfedert huualtüt bp de Gereformeerde 
Geligie gehouden hebben tot op defen tegen» 
Woordighen dagh toe; niet duldende dat ve⸗ 
mant anders ghefint in de Stadt eerighe 
Woonplaets langer alg boor drie dagen (met 
der Overhepden Weten) toegelaten worde. 

Den 

viti. 

IX. 
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Den Staet des Hertoghdoms 
Van 

SAVOVEN. 
Kort Inhoudt: 

KRenlen ende aen-palende Landen des Bertoghdoms ban Savoyen: 
— is gedeplt ín tween/alg Piedmont ende Savoyen. 2. Partituliere bee 

fch2iybinge des hertoghdoms van Savoyen: zijne Grackſchappen enz 
De Baroenpen. 3. Beſchrijvinge van Piedmont ende zijn voornaeniſte Ste: 
Den. 4. Dan Turijn De Hooft-(tadt van Piedmondt, vermaert Doo? de woon⸗ 
plaets der Hertogen aldaer/ oock om zijne Booz-treffelijcke Vniverſitent / er⸗ 
De groote Warande. s. Vanhet Marquiſaetſchap van Salluzzen, ende zijn 
boopnaemfte plaetfen. 5. Dan de boognaemtte beloten plaetfen ban Pied- 
mondt, behalven de Billchoppelijcke Steden. 7. Van het Marquiſaet⸗ 
fchap van Cheve. 8. Dan’t Graekſchap van Nizze, ín bier Vicariſchap⸗ 
pen Berdeplt: oock Lan zijn Stedenende plaetfen. o. Pruchtbaerhepdt des 
Lands Ban Savoyen ende Piedmondt, hare Mepreen ende Principaelſte Ki⸗ 
bieren. 10. Bier-kantighe Marbel· ſteenen / nieuwelings eert ontdeckt. 
11. Hoedanigh den aert Der Savopaerdẽ ende Piedmontoiſen is. 12. Kuck⸗ 
Bommen ban Piedmondt in Goudt ende Silber · mijnen / in den handel mm pe 
fer / Beeſten ende Lakenen van Pignerolle. 13, Meecheninghe van de in⸗ 
komft deg Hertoghs ban Savoyen. 14. Zijne Sterckten / macht / Berbintentis 
fen eff vriendtſchap met andere Weeren. 15. Hocdanigh het Gouvernement 
aldaer 18: Ban den Kaet / ſo ín Savoyen alg Piedmondt. 16.Catalogus ver Bers 
togen ban Savoyen, Die tot Den tegen woogdigen tijdt toe geheerſt Gehlen. 

EL 

an Llede Landen/ die onder den 
a Bertoghe van Savoyen behoo⸗ 
PB ren/ te famen genomen zinde / 
es qrenfen ten Goften aen het her⸗ 

4 O\Y toahdom Lan Milanen ende 
Beesd Montferrat ; ten Weften met 
reffeende Franche-Comte; ten Zupbden met 

Provence, Dauphiné, erde wat lader met 
bie ban Geneven, ende 't Graeffchap ban 
Nizze wast befpoelt met de Middellatſche 
Zee; epndelijck grenfen die ten Doften met 
ve Zwitferen/ Ban Bearn ende Friburgh. 
Maer ten eynde men hier ban het herz 

ftant te beter erighe / fal ick het ín twee deez 
len onderfchepden/ aengeften de Berghen dit 
lant ghedeplt hebben in Piedmont ende Sa- 
voyen, 
Bet Bertoghbom Lan Savoyen heeft tot 

fcheptpalen ten Weften de twee Bivieren/ 
ale den Rijn ende de Rhone; ten oorden 
ban de Handen der Juriſdicktie van de 
Zwitſeren ende Montjura af tot de Gebiere 
ban Genua ende de Var, die Gaulen ban Ira- 
tien fchepbt. Dan d'auder zijde paelt Savoyen 
met de viene Handen die den Koning Lan 
Vranckrijck fn wiffeling gegeven zijn voor 
het Marquiſaetſchap ban Saluffen , ende 
ftreckt tot Lozanne ende andere plaetfen/ 
langs het Lemannife Rep: gheleahen/ die 
voogtijdtg onder het ghebiedt des hertoghs 

2 
AIS 

Yan Savoyen waren. Ren rekent het Graef 
fchap ban Maurienne ende ’t Marquiſaet⸗ 
ſchap ban Sufe boo gedeelten ban Sayoyen, 
hoewel defe aen Piedmont behooren. Het 
Graeffchap Lan Maurienne fireckt hem ban 
de Betere Arche, daer de Stadt ban S. Ioan 
de Maurienne light, índe welcke Humber- … 
tus, begraven light / die het Graefſchap 
Lan Maurienne met het Bertoghdom Len 
Savoyen gar den Kepfer Henrico III, ontfanz 
gen heeft. D'heerlijckhept ban Tarantaife 
is bpna beſtoten tuffchen de Alpife gebergh⸗ 
ten ende deebieren Arche ende Are, bie hem 
met de Arche ontrent Chamois In een mette 
gelt. Dit Landt heeft tot zün voorngemſte 
Stadt Mouftier in Tarantaife, alwaer Hum- 
bertus ll, Graef ban Maurienne begraven  Amedeus 
light / die Tarantaife aen zine Handen ghe: V! IL bew 
hecht heeft. Behalven dit iſſer nach He CUD ban Savoyen 

| heertijckhept van Folligny, alwaer Ripaille 
\ fulept/ een ſeer aenghename plaetfe/ eude hg an 
Loornemelijck bernaemt/ om Dat Amedeus gtekoren/ 
VIIL eerfte Hertogh ban Savoyen, hem felben hebbende al 
Ban alte sijne Landen ontbloot hebbende al⸗ eerſt hether⸗ 
daer teen Klooſter ging / ende daer in zij: OSHdom 
de ban de Geeftelijchherdt ín het Coricilie et 
ban Bafel bpeen vergadert zijnde’ tot Paus wroofter tea 
gecozen is ín den jare 1440. Daer is noch het be aengenas 
Bertoghdom Lan Chablais, ende de Baro” men Énna 
upen bau Raud ende Gaz, De Hooftſtadt ban 14 +9. 

Savoyen 
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Savoyen ig Chambery, ligghende tuffchen 
t geberghte / Wel betimmert: de andere ſte⸗ 
den zijn Nicy, S. Iean de Morienne, Mouſtier, 
Tonon, Montmelian, ende eenige andere. 

Piedmont, fonder Daer inte begrijpen het 
Graeffchap ban Nizze, ſtreckt fcb vande 
Reviere Celie af tot het Dauphine toe/ tuſ⸗ 
fchende Alpes, Montferrat, ’t Dertogbhdom 
Ban Milanen ende de Landen Lan Genua. 
Bet heeft tot fcheptpalen ten Ooſten de Po, 
ten Zupdende Bergen van Genua, ten Wez 
ften de Gaulife Alpes, ende ten Poozden de 
Bebiere Dorie,. Sommighe gheven het tot 
fchepbe alen ten @often de ũeviere Celie, 
ten eften den Bergh van Tende ende Cor- 
re, ten Zupden het Marquiſgetſchap Lan 
Montferrat, ende ten Rooden de Gaultſe 
Alpes. De Wooftftadt ban Piedmont ig Tu- 
rin, de andere Steden zijn Alt, Vercel, Turee, 
Ofte, Mondevi, Foffan, Saluzze, Carmagno- 
le, waer ban Aft ende Iuree, booztijts/ fo wel 
als Turijn, Colomender Aomepnen Waren. 
Aft ende Vercel zijn groote ende wel-betim: 
merde Steden/ boopnemelijck Aſt,'t welck 
met de voornaemſte Steden Lan Lombar- 
dyen bergheleecken mach Worden/ om de 
groothept zijner Pallapfen. Vercel,een oude 
Stadt / is het Hooft bande Lybiſe Voſcke⸗ 
ren/ die tuffchen de Bebieren Cefieende Do- 
rie zju. Alhier Wiert Lan Leone IX, een al: 
gemepne Concilie tegen Berengario ghehou⸗ 
Den. luree, ’twelck de Gupdens-daegbfche 
Schrijveren Lamporegio noemen / ende de 
gude Eporedia, is de Hooftſtadt der Salaf- 
ſienſſe golckeren/ tegenwoordigh Canavoi- 
fe ghenoemt: leght aenden ingang Lan Val 
d'Ofte opde Bebiere Doric, teen feer bez 
auame gelegenthept / (a dat derhalven Be- 
rengarius, ende na hem Arduinus,hun felven 
Wel derfben inbeelden noch eenmael Konin: 
en Van Italien teworden. Ofte door Augu- 
um ghefticht/ light aen den mont Vande 

Grieckfche ende Penijnfe Bergen/ diemen 
Bupden ten dage den grooten ende cleprien 
Bergh S-Bernardingemt. Over den grooten 
aetmen in het Landt Lan Valais, ende over 
en klepnen in Tarantaife; deſe Dtadt ís 
Booftftadt ban een Wallepe/ daer fp den 
name Van draeght. Men fiet aldaer noch 
hupdenſdaeghs fraepe Antiquitepten/ ende 
onder andere eenen Boge / die feer ſchoon is. 

Turinig teghenwooꝛdigh feer bernaemt 
overmits zjne Woonplaets der Hhertoghen 
Ban Savoyen, oock om des Vniverſiteyts 
Wille. Was eermaels beel grooter als die 
nu is; maer de Francoiſen / die de ſelve beſe⸗ 
ten hebben / eudzoegen geen ſorge om de fel: 
ve te bemueren / meenende’t ſelve alſo daer 
ſtercker te maken. As gheleghen dicht aen 
de Po, in een ſeer welgheleghen plaetfe Loor 
Italien; om Welcker oorfaeche de Ronieynen 
aldaer een Colonie lepden/ ende Augultus 
bereerde haer met een Poorte / die nu het Pa⸗ 
lais ghenoemt wort / Waer inde Lombar⸗ 
den den Stoel van een haerder Vier Vorſten 
fielden, Den Hertogh Lan Savoyen heeft 
daer bpeen Warande doen maken/ zijnde 

Luftige aes Wel s.of 6. mijlen inde ronde/ gheleghen in 
leghenthept Europa. bop belt pe ken Dan de beguaemfte blackten Lan Europa 

‘Turin, 
a Defe Warande ís omtingelt bande Po, Do- 

rie ende Stoure, ende is Lol Boſſen / clepne 
Meprkens ende Fonteynen / verſien met al 
derhande Wildt / dat den Hertogh aldaer bp 
een verſamelt heeft: ende rontſom de Stadt 
ig het fo bol Speelhoven/ende Dorpen / dat 
Get bpnaeft gen ander Turin gelijck ig, 

— — — — — — — — —— — —— — 

Van den Staet des 
Mondevi, ’t weltk ſommighe meynen on? 

ber den Kepſer Conrado ghefticht te zijn / id 
op een heuvelken gheleghen/ met zijn Loor” 
fteden hier ende Daer verfprept: doch de 
grootte zijn aen den Loet Van het voorſchre⸗ 
ven Berghfken op de Geviere Elle, die twee 
mijlen van daer in de Tanare loopt. Is Vole 
riücker dan eenighe Stadt in Piedmont: Fn 
het voorburght ban Vicq is een Kloofter/ 
alwaer de Hertogen ban Savoyen meeft alle 
begraven Worden. FofTan is ghelegen inee⸗ 
nen Bergh op de Hebiere Stoure, int midz 
den vaneen Black belt: onder andere geftiche 
ten is aldaer een ſchoon Kaſteel. De Dtadt 
Saluzze light aende Alpes, ende is de Hooft⸗ 
(tadt des Marquiſaetſchaps / dat hier ban 
den name Voert/ alwaer de Po zijn begin 
neemt: Defe Stadt ie groot/ ende heeft 
oock een groot Kaſteel / alwaer plaetfen in 
zijn om des Winters te logeren / ende andez 
re om Somers. 
Daer is oock Dronereende Carmagnole, 

booetreffelijchke Steden; alg mede Ravel 
ende Doglian, doot He welcke een groote 
partpe ban de Koopmanfchap pafleert/ die 
tuffchen Piedmont ende de reviere Lan Ge- 
nua gedreven Woet; daernaer Verfol, Man- 
te, Pagny, met Het rijcke Abdye Lan Staffar- 
de, Dit Marquiſaetſchap tet noch eentghe 
Handen; die ober gene zijde de Alpes zijn/ 
heeft bp onfen tijde met Piedmont geeenight 
geweeft/ dach heeft den — van Sa- 
voyeh den Koning van Branckrick / dien 
het alles toebehoorde / in tegenmangelinghe 
ghegeven la Breffe met de omliggende Mans 
den/ die meerder als het voorndemde Mar⸗ 
quifaetfchap Lan Saluzzen bedraghen. 
Maer in Piedmont zĳn noch / behalen 

de Biſſchoppelücke Steden/ ontrent 250, 
bemuerde plaetfen/ onder de welcke bele 
zijn / die in geenigh ding bele goede Steden 
en wijchen; als Biele, Quiers, Cune, Sufe, 
Avigliane, Rivole, Pinarol, Moncalier,Cari- 
nan, Raconis, Eek Villefranche, 
igon, Pancalier,Bufque, Barge,Iavene, Sa= 

villan, ende Cheve. Biele ende Pinarol zíjn 
bpcans even eeng onder aende Alpes ver⸗ 
deplt/ in plaets / berghen / ende plepnen: 
Maer de Stadt Biele heeft een grooten too: 
ren/ende ſchoone geftichten/ onder de welt⸗ 
Ke door heerlijchept getelt Wordende Rloo⸗ 
ſteren S.Hyronimi, S. Dominici, ende S.Sc- 
baftiani; Pinorol heefteen Kaſteel. Quiers ig 
Doo? Fredericum Barbaroffam bereert met 
den tijtel vaneen groote Stadt; ’t welck fp 
pock inder Daet is om hare fchoone Herc: 
ken / Klooſteren ende Pupfen; alg mede ont 
des gro oten Adels ende rijckdoms Wille, die 
aldaer Woonachtigh is, Cuny is gheleghen 
uſſchen de Stoure ende Geſſe. Sufe heeft eer⸗ 
tijts een groote Stadt geweeft/ maer tſe⸗ 
dert Dat Die door Fredericum Barbaroflam 
geplondert is geweeft/ en heeft de ſelve nopt 
tot hare eerſte graotheyt conuen gheraken. 
Aviglianeigeenfraepe Koopftadt/ heeft een 
Kaſteel opeen hoogen Bergh liggende, met 
eest ſpruÿte van claer fpringent Water, Ri- 
vole beroemt hem over de geboorte des ter 
gentoo wigh-levendenBdertoals/die aldaer 
uu feer heerlijche timmeragien bouwẽ laet. 
Moncalier is eentamelijcke groote Stadt/ 
ende Carignan is Gernaemt overmits een 
lang belegh / dat het in voortijden tegen gez 
ffaen heeft: Daer zijn veel edele geflachten/ 
de welcke aldaer een Ponnen-Eloofter ghe⸗ 
ſticht hebben Waer in anders niet ——— 

€ 40fz 

VL, 



Hertoghs van Savoyen. 
le Kofferen comen moghen. Queyras is om 
3hue feer breedeende lange ftraten ſeer berz 
makelijck; ende Bene ig ſterck van weghen 
de gelegenthept. Raconis wort geachtet om 
zijn Jdateps ende Pijvers; ende Bufque om 
den tĳjtel ban eene Der feven Marquiſaet⸗ 
ſchappen upt de nacomelinghen Lan Aleran 
van Saxen. Savillan is Vermaert om de 
fchoonbept zus plaets ende het Lloofter 

»tGehoelen 8. Benedicti aldaer; zijne gelegenthept is fo: 
Karoli V, danigh / dat den Kepſer Karolus V, pafferen: 
over De gele⸗ De Daer door in zijne reyſe na Provencen, 
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toge ban Savoyen, Keu d'ander zijde ban de 
Po, woꝛt Bra ontdeckt/ alg mede Caramag- 
ne, Somerive, ende Cerifoles bermaert door - 
de nederlage des Marquijs van Gaft, onder 
der het belepdt des Hertoghs van Anguien, 
Daer ta ſietmen Villaftellon, Pærin, Ville- 
neuve, een ſterclie plaetfe/ Ganvelle, Cor- 
temille, ’t welck door de Bormie in tween 
gedeplt is. Dier na verneemtmen een ontels 
bare meutgbhte Kaſteelen / toebehdorende 
den Grave van Aſt, ende wat lagher het 
Graefſchap Lan Coconas, 't welctt onder 

genthepaf fepde/ dat honopt eenigh Lant gefienGadde | de heerſchapppe der Dertogen van Savoyen 
ssqelijer ooc Peguamer tot de ondertoudingeeenestdep? | iS gecomen tfedert eenige Garen herwaerts 
Bes Wertoge leghers / alg dit: Oock vont den Hertogh ï door den Bertoge Carolo- 
Phliberri E- Philibertus Emanuel defe piaetfe fo na zijnen Bet Graeffchap van Nizze is z2, mijlen VIII. 
manuclhis ſin / dat hp vanmeeninghe Was alhier zijn | langly/ende elf breedt / tuſſen de Var (ober de 
mepninge. \moonplaetg te makien/ ende Savillan Hooft, | Welcke nochtans eenige plaerfen zijn Die 

adt des Lantſchaps te matien. Briqueras | Daer onder behooren) ende het Dauphine, 
ft met bpfonders anders dan zine ghele: |-Piedtmontendede Ribiere van Genua, Dit 

genthept. | Graeffchap is verveplt in vier Bicariſchap⸗ 
VII. Cheve ís de Dooftftadt Lan een ſchoon | pen/ Waer af de hooft-fteden zijn Nizze, Po- 

Marquiſaetſchap / begrijpende 26. plaetfen. 
Bevangt onder andere dinghen de Vallepe 
van Tanare, op de welcke getimmert zijn de 
Steden van Cheve, Bagna{que, Gareſſe, en: 
De Ormee. Wt het Lant van Cheve paffeert 
men na Mare ende Oneille. Baer na vintmen 
Mulafan ; ende de Pex voorbp zijnde / (tet 
men ’t Lant van Quiufe; daer na Trinicé enz 
Be la Montee ; Wijders Crane ende Chental, 
eertijts daor den Maerſchalck Lan Bellegar- 
de geſterckt · Polenze, daer het oude Polence 
Was/ Gelole, Carai, ende tuſſthen Mare ende 
la Veraite, Cavalemor, Cafalgraffo, Caval- 
lion, Caftagnol ende Rufhe: Daer na tuſſthẽ 
de Gilbe ende de Po (fggen Morete, Scarnafis, 
Legnafque, Irafque, ende Villart. Tuſſchen 
de Poendede Pele liggen Cardei, Staffarde, 
Cavor, Garfillane, Villarde ende Bobbi, Gein 
wepnigh ban daer ſietmen Lucerne, de 
Dooftftadt eens Graeffchaps; Daer na is 
Peroufe met zijn Dallepe ghelegen. Daer na 
ſietmen tuffchen de Pele ende de Quilole lig⸗ 
gen Scalenguc, Cercenafe, Virlé, Piodes Vi- 
novo met een booztreffelijck Pallaps der | 
Meeren Lan de la Rouere, Lonbrifac,Cumia- 
ne, Piozafc, Orbazan: ende tuffchen de San- 
goneude de Dore liggen Arpignan, Coleng- 
ne, ende Monefterol. Daer na vintmen Val 
de Stoure, eude dan Lanz met zijn clepne val⸗ 
lepe; noch lager de het vermakelijcke Lant 
gan Chiric. Dan komtmen ín de Vallepe 
ban Pont, alwaer Cornic ende Valpergue 
ligghen. Cen wepnigh agher verneemt 
men de rijcke Abdye ban S. Benigno. Tuſ⸗ 
fchen be Orque ende de Quiufule ontdeckt⸗ 
men vele Kafteelen/ ende opt epnde de ſtert⸗ 
he plaetfe ban Chivas: hebbende daer na de 
Dore ghepaffeert / Bintmen Baucie , Maſin 
Comte, Cilian, Crefchentin, eeu vermake⸗ 
lück Kafteel/ Stropian, S, Germain, ende 
Sancie vermaert om het ongheluckighe bes 
legh des Hertoghen Lan Alva; een Wepnigh 
lager noch Candel, Andorne, Dioglie, Mos, 
ende Gattinare, eenn Stadt die van de Beeren 
ban Arbore ghefticht is de welcke oock has 
ren toenaem daer af genomen hebben/ ende 
mteenige hondert jaren daer oock Meeſte⸗ 

ren van geweeft zijn. Geduerende de oorlo⸗ 
gen tuffchen ben Kepfer Fredericum ende de 
Panfen/ hebben haer defe Beeren van de on: 
derdanigheyt des Bier ontrocken/ levende 
albus tot dat fp/ Vzeefende be eergierigheyt 
ende macht der Hertogen van Milanen, hun 
boden onder de bewaringhe Amadis J, Bere 

get, Barcelonette, ende Sofpelle, tot het welc: 
ke 8. Eſtienne met zijn valleye kan gevoeght 
wordenzal hoe wel dit den name Lan Vicari⸗ 
fchap met en draeght / nochtans wordt het 
bpfonderlijck ghegduverneert: ende in deſe 
Vicarven Worden meer alg zo. bemuprede 
plaetfen ghetelt/ behalven beel andere onbez 
Ílotene. De bermaerefte defer plaetfen is 
Villefranche, ’twelck omde beguaemhepdt 
fins -haveng bande Oude, Porta Herculis 
Monzcis genoemt wierdt. Baer na fietmen 
Efe,ende ooꝛwaerts Zobie de boort-plaete 
Ban Pertinax , alwaer noch tegenwoordigh : 
eenige Tropheen des Keyſers Augutti gefien 
worden. De andere boornaemfte plaetfen 
defes Graeffchaps zijn Comtes Pelie Sa- 
ourge , twelck een ſterck Kaſteel heeft/ la 
Brique, Lantufque, hooft-ftadt vaneen Vat 
lepe/ als oock S.Dalmace de la plaine;Boglie 
hooft-ftadt vaneen rijck Graefſchap: Poger 
grenft met Provencen, Barcelonette ig een 
redelijcke koop-ftadt/ ef ’thooft Lan cen 
Pallepe: Sofpelle is een Wel betimmerde 
Stadt heeft een Fouteyn die aldaer van upt 
het geberghte gelepdt is. Boch om wat bpz 
fonderlciker petg ban Nizze te ſeggen / moet⸗ 
men weten Hat de fel ve ſchoon / ſterck / ende 
volck-rijek is / heeft hupſen van Lijf ende ſes huyſen bin⸗ 
bier-kautenhoagh/ zine ftraten gaen recht / nen Nifie 
boornemelifck die ban de boer des geberghs 
af tat de Poorte ban S-Loy gaet. Bet Graef: 
fchap van Tende ig gevoeght acu Nizze, ende 
dit Braeffchap ſtreckt zich tat de grenzen 
ban Cune toe: Men kan Van bier Wegen ups 
Piedmont ín het Graeftchap ban Nizze ga; 
als doo: het geberghte van Corve ’twelck 
feptnaTende; door het geberghte Van Fene- 
ftre lopende na S.Martin;booz 'tgeberghte vã 
Arnouve op De Vaudere, eñ door ‘tgeberghte 
oi Argeutieve/ ’twelche na Barcelonette 
oopt. 

Geftalteniffc. 

Savoyen Heeft grote menighte ban kooren 
in zijn vallepen/ ende beel WMepden aen het 
geberghte, oock in fommige plaetfen goede 
Wijnen) als te Montmelian ende te Mortene, 
Daer zijn oock eenighe Mepzen / de Welc: 
ke overvloet van bie hebben; doch de bere 
maertfie zijn die Lan Nicy, Bourget, ende 
Geneven. Bet heeft veel groote WBergen/ fo 
dat pemant die door dit Lant vepft altijt pet 
nieug ontdeckt Want alg nu verfen 

u 

bart s. einde 
fes bievkans 
ten hooge. 
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286 Van den Staet des 
hun de wegen/ als dan Brinpende Bergen; 
als nu hooghen ſy hun / terftont lagen fp We: 
devom;, daũ loopen ſy uptwaerts/ uu ver⸗ 
toeten (p wederom; als nulepden fp u ineen 
ballepe/ terftont beflupten (p u wederom in 
een laghe dellinge/ ende fa Voorts. Wet lant 
heeft niet particuliers / ofte aemnerckens 
Waerdigh. De Locht is aldaer geſont: maer 
Daer zijn fommuighe Wateren die de kele —*— 
blaſen den genen die daer af drincken / welt⸗ 
ad {wellinghe bp hun la Goytre ghenoemt 

0 t. 
Piedraanr wort bevochtight met de Po, 

Tanare, Stoure, Dore, ende ontrent 28,andez 
re Revieren / fo clepue als groote/ oock van 
berfchepden Kanalen, der welche in Het 
Tandt ban Cune alleen wel acht zijn. Jen 
ara gelĳckelijch/ datter geen plaets in 
talien bermakelijcker / overbloedigher in 
Kozen/ Wijnen/ Weuchten/ tanune ende 
Wilde Beeften/ Kaes / Kaſtaugien / Kennip/ 
Vlas / ende Mijnẽ is. Pet Lant rontſom Aſt 
Woet beſpoelt Lan veel Kevieren / beſcha⸗ 
duwt ban Boſſen / verhooght door aenghe⸗ 
name Berghſkens / verſien van ſchoone vel⸗ 
den / ende voortbrenghende menighte Lan 

ſchooue ende volcomene vruchten / onder 
andere oock feer goede ende Wijtvermaerde 
Meloenen. Te Vercel wort het witfte broot 
ende de vetſte Kapoenen Diemen foude mo⸗ 
gen binden) gegeten. Plinius ghedenckt eení- 
ger Goudt-mijuen rontſomn Vercel, waer af 
men noch eenige tepckenen ontrent Ponde- 
ran fiet. By Lamporeggio Waft menighte 
Van Kemup. De vallepe van Ofte gheduert 
twee dagh-repfens / ende is aen de linckerz 
hant geheel met koorn befaept / aen de rech⸗ 
terhant miet Wijngaerden/ die fchoone Wij- 
nen voortbrengen / Waer af die ban Calogne 
de befte zjn. Een quartier mijlg ban Turin 
fietmen een bergh {ich verheffen; ligghende 
aen de Po, de welcke hem als nu hooght/ 
dan laeght; nu uptfpzept/ dan Weder inz 
krimpt/ ende dit op verſcheyden plaetfen fa 
beguamelijck/ dat fp over al Wateren heeft 
die haer bebochtighen/ fo dat fp Hoy / alber: 
hande bzuchten/ ende feer goede Wijnen 
draeght · Bet Lant rontſom Mondevi is ban 
grooter omgangh/ ende Heeft ercellente 
Wijnen op de Deudelen/ veel graens op de 
plepnen/ ende een ontelbare Kaftante-booz 
men op het geberghte. s 
Men heeft aldaer outdeckt eenige ſchoo⸗ 

ne bieckantige Marbelſteenen / onder andes 
re oockeen feetkeren witten Marber / met 
Klepne adeten/ die bpua het Metael verghe⸗ 
lichen. Wet Landt rontfom Foflan is overs 
bloedigh in kozen / welckers inſameling 
jaerlcr ontrent de soooo. laften beloopt;sen= 
de overmits dat het ban veel groote Kana: 
len bebochtight wort / heeft het oock ſeer 
goede Wepden/díen volgens ooc Veel vleys. 

Pet Maͤrquiſaetſchap Lan Saluzzen heeft 
een feer goede gematigde Locht / waerom⸗ 
me aldaer veel vruchten op folders ende in 
fchupzen bewaert Worden / comende langs 
de Bebiere bar Genua. Doglian heeft ſchoo⸗ 
ne Wijnen / ghelijck oock Pagny, ende oock 
rontfom Pignerol zijn menigbte Wijngaert: 
belden. Ontrent Cune (fo gheſeyt is) zijn bez 
le Wateren/ die het Lant gants vruchtbaer 
maken/ alhoewel het licht ende fteenachtiah 
ie: heeft veel Kaſtangie· boomen / tuſſchen 
De welcke men het Koren faept/ fo dat de ín: 
Woonderen van een ſelve plaets tWee onder: 
houdingen deg levens te ghelck verſame⸗ 

len; gocken heeft dit Lant geen gebreck bau 
Wijngaerden ofte wepden. Het Want ronte 
fom Sufe geeft beel Wijns. Avillan heeft 
zjn LTant verdeplt met Heuvelen/Dallepen/ 
Plepnen ende twee cleyne Meyren. Rivoli 
mach hem beroemen Lan goede Locht ende 
beguame Landouwe. Monfcallier is ver⸗ 
naemt omde heerlijckheydt sijner Winen; 
gelück mede doet Revillafg, daer bp ghe⸗ 
legen: als oock de plaetſen van Gaz, S-Mor;, 
ende S. Rafael. Bené verblijdt fich om zijne 
Welgijefonde Locht, De Landouwen van. 
igon, Pancalier ende Villefranche zijn ſeer 

bet. Het Marquiſaetſchap van Cheve heeft 
overvloedt Van Kaſtamen / ende Beeften; 
op ſommige plaetfen maecktmen een groo⸗ 
te berfamelinge van Wijnen/ voornemelijck 
te Prier, die — zijn. De valleyen van Mar- 
reende Oneille zĳn fo Wel bebouwt/ dat die 
over al bpna Speelhoven ghelyck zijn/ ende 
Daer ig fo beel Goft / oock fa beel goede Olp⸗ 
datmea zijne goethepdt niet recht enfoude 
tonnen afbeelden; oock ig de veelheydt ſoo 
Aroot/ dat Piedmont Doop defe Olp gendech⸗ 
faem andere Handen ontbeeren can. Te 
Gratinare waſt gock feer goeden Wijn. 
Een aenfien nu deë Graeffchape Lan wet Zandt 

Nizze, alhoewel dat het Lant ten meeſten⸗ vonds-om 
beele fcherp ende berghachtigh is / fois het Nile en 
nochtans fo welbebouwt/ dat geenigh gez praegbt geẽ 
deelte pets van zůne ghebueren noodiah oet, pe 
heeft/ behalben Nizze Bat geen Koorn en gacpeneerte. 
beeft: door het gheberghte loopen t\Wwaelf 
LRivieren / die bol fchoone Woornenzijn. Bet 
Lant ontrent Comtes brengt veel lpende 
Kaftanien boort, Bet Lant van Peille heeft 
beel Wijnen, Granen/ ende Oly / die om zij⸗ 
re — ſeer vernaemt is. La Brique geeft 
menighte ban witte Wijnen / goede Granen / 
ende excellenten hongh: Men bint aldaer 
oock een groote menighte Patrijſen ende 
Fafanen: alg mede beel Eerpentijn ende 
Kampernoeillen: Door zijne Vallepe loopt 
een Bebiere/ comende upt een FPontepne/bie. 
in wepnigh tits groot/klepnende niet wort: 
ende Wozt genoemt Levence. De Landou⸗ 
Wen rontfom Boselie draeght beel granen en: 
de alderlep ghepluck/ doch en heeft genen 
Wijn: Maer om Sofpelle henen is Geel 
Wijns/ oock Granen) Oipben/ Beeftenen: 
de Kaftanten, Nizze evenwel overvloeyende 
in andere dinghen / heeft ghe breek ban Gras 
nen ende Beeſten/ Waeronume het hem 
boorfiet met Koorn upt Provencen, ende met 
vleys upt Piedmont, 

Zeden. 

Wlhoeweldathetfchijntdatde Savopaer: XI. 
den met Dauphinoife feden behoozen bez 
ſmet te zijn / ofte oock dier Lan Piedmont 
harer gebueren/ ende dat die Van Piedmont 
belyoozen bewaert te zíjn totter tijt toe dat 
Wp de feden van Italien fullen beſchrijven / 
nochtans falhet niet onghevoegbelijck zijn 
pets fo band'eenalsd’ander te feggen. De 
Sabopaerden fchünen met de plompighept 
fo feer begaeft te zijn / dat / alhoewel fp die 
Daoz de handelinghe met andere bolckeren 
verlfefen/fp nochtans de ſelve in haer ſpraet / 
ende ghedaente behauden: Dock fs ue 
de Daupbhinoifen ende Dabopaerden fodas 
mighe onderfchept / datmen die ghenoegh⸗ 
faem ter eerfter aentomſte ſpeuren can. Bet 
meerendeel des volcx gelooft/ dat den Bers 
togh van Savoyen Den geootften Pe — 
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Krijgh is den Savopaert Hardtnechtgh/ | vijche Abdpen, De goeberen ſchynen byna 
Wijckt noode / ontbreeckt gheen couragie/' | ghelijck berdeplt te zijn ouver den in woon⸗ 
maer Wel het belept / fo is den Wdel miede-| deren/ want men wevnighe ſchatrijcke lup⸗ 
courag ieus / doch zijn geen goede Bupteréi, | dendder Lint; doch Geeft evenwel geen ghe⸗ 

Ben of Die ban Piedmontzijn beguaent ter ooz:' | bzeck van Beeven/ die 4. 6.3,12, Ja 1SOOO, 
der Ee logheende ter ſtudy / Stu openhertighhende | kroonen aen Heuten hebben. Wet ghene 
‚MODEM geppoftiah / fedigh ende beleeft tegherben | ’'twelck Harerjckdam noth Lermeerdert/ 

vzeemdeſing · Die ban Vercel ogen profetie | is-datdit lant fo wel ende dicht bewoont is/ 
ban Kdelhept/ ende grootfGept/ende foecken- | dateen Piedmontois Edelman Lan een Dez 
hun haten gebueren geacht te maken. D'ins | neets Joncheer gebraeght zijnde, war Pied- Bewijs des 
Woonderen Van Turin zĳn Wepnigh ban | montvooreenLant was; hem gheantwoort Wel ende 
woorden / hooghmoedigh / veerdigh ter | Wiert: Hetis een Stadt diezoo,mijlen in den dichten * 
haut/ ende adelgek. Tuſſchen huuſietmen omgang heeft, In de valleye Lan Ofte zijn — 
noch rei hebben be facktien der Guelfen | Goutende Sifvermijnen, Díe van Saluzzen monr, 
ende Gibellijnen, die boch in alle de reftedeg | Doen Roopmanſchap in Aſer ende Wee met: 
Landefchaps uptgebluft zijn. Die van Bicle \ Die-ban-Provencen, ende in dit Marquiſaet⸗ 
zĳn ſcherpſinnigh / gretigh ende neerſtigh fchap Worden rijcke Koopluyden ghevon⸗ 
in haren Bande latende Bun niet lichtelijce | Der. De Wolle-lakenen ban Bignerol wor⸗ 
ken bedriegen. Quiers heeft vlijtige inoon⸗ | den mede bet voert/ gelijck ooc doende Waz 
deren/ ghelück ootk Cune, weltkers toura | Peneu ban Barge ende ban Taverne, die ootk 
— drie belegeringen gjenoegbfaentghe: groot geit ban haer LTijnwaet erde Leet: 
leken heeft, Bené boet haer voſck beguſem Maken. Te Moz Worden oock vele Lakenen 

tot de ſtudy ende wapenen. Bagc is hers | gemaeckt / die mede aen De vreemdelinghen 
maert om het groot getal der FDolerenens | Lercocht worden. IT CSE 4 
de Winckelen/ m de welcke beel wapenen gez Bet Orneffchap ban Nizze verſent veel 
maect worden. Bet bolck Lan Nizzets loog, | ©lp/ Wijnen/ alderlep Ooft / Erten / Boo⸗ 
liſtigh / oock fedigh ende wel gemaniert bee | nen/ Lijnwaet/ Garen/grove Rakenen van 
guaem ter oogloge ende Koovhandel. veelderhande ſoorten / Papieren) ghefouten- 
Daoste int geuerael vintinen veel goede | Vis / Bonigh/ Maſt boomen die fomkoilen: 

Soldaten ouder hun / doch weypnigh die hun Wel too. kroonent ſtuck vertocht worden. 
tot Ambachten begheven / die fp Wepnigh | Van Koophandelen iſſer geen ſtadt tuſſchen 
achten/ ſich vernoegende met koft ende cle: | Genua ende Marfeillen over vloedigher / doch 
beren/ bolgende hier -ime den Adel fander | Van natueten iſſet Tandt arn: fo datmeſt 
eenighe Koopmanfchay te oeffenen/ niette: | ſomwijlen ootk daer geen IUft ocht Boor gelt- 
ghenftaende de ghelegentheyt die hunde Po: | becomen en can: Als oock ſomwijlen deit 
daer toe aenbiedt/ fo om {ut Tant van Mi· Hertogh aldaer twee maenden zijn Vof 
lanen, als ontrent Venetien te handelen: hout / 18 het Landt ghelijck als uptabeput: 
tſchijut dat fplieve: hebbendatden bzeems | Maer om dieſwille dat defes Kante volck 
deling ſich aldaer rijck maeckt, fa met Lijns ——— ban verſtant is / fo Weten ſy 
Wwaet/ Bennip/ Lakenen/ ende Zijde: Waer | door haren Koophandel hun felben grooter 
fp houden meer Van goede ciere te maken/ | rückdom te vergaderen. 

hare ghe· alg van den Koophandel tedzijven. Bet gez Zommige hebben hun Laordefen onders XIII. 
en ged ne ſy nu in de neerftighept gebreck hebben/ | Wonden de intomſten deg Hertoghs ban Sa- De nkom⸗ 
— bat vervullen fp wederom met gehoofaem= | voyen bpeente rekenen / de welche ſp aldus fen des _ 
|te/ende trave Depdt tegben haren Prince den welckenfp | bpeenbrochten. hertoghs bã 
doedertiere⸗ ¶ tſy dau upt aengeborenthept / of upt vree⸗ Den Tol vanhet Sout 5 o0o.kroonen. avoyco. 
ne ſacht- ſedes gherechts) uytermaten outfien/ eeren Der Lijns ban Sufe ꝛ400o.kroonen. 

Hertoghs van Savoyert, 
werelts is: boor den laetſten doetank ſy 
uytueniende bot gheweeft: Doch ie den Adel 
aldaer van beguamer onmmegang/ ghema= 
tiert ende fedigh als hare gebueren/ ende 
tot allerhande aerdighept ende couttoifpe 

euepgbt: ghelijck den Adel te Chambery 
ulcr ghenoegbfaem betupghen can- In den 

moedichept. ende ghehoorſamen / leben derhalben onderz 
linghe in goeden brede / Wepnigh Woorden 
onderlinge bedrüvende / upt oorfake hares 
goedertierenen ende fachtfümnigen aerts. 

Rijckdommen. 
Savoyen trecht wepnigh ofte gheen gelt 

ban de bpeemde Lantfchappeu: ——* Pied- 
mont heeft veel geriefs daer het andere me⸗ 
de voorſiet / firijchende daer af jaerlütr een 
aroot ghelt. Gn ben oorlogh die tuſſchen 
Vranekrijck ende Spangien deutijdt Lan 23, 
jaren geweeft heeft/ is genoegbfaem bernoz 
men de overvloet deſes Landts in alle din⸗ 
gen; want nopt eenigh gebreck ban lijftocht 
aldaer geweeſt heeft. An be laetfte oorlogen 
Ban Vranckrijck heeft Piedmont aen Monf. 
Defdiguieres- in wepnigh Jaren tits os 
trent De elf milligenen kroonen gecontrie 
bueert/ behalven de lageringen des Krüahf- 
boler, Ber fent nabupten veel Granen / Bee⸗ 
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ften/ Kennip / menighte ban Rijs / Kafen/ 
—— Pampier/ Fuftepnen ende ruwe 
deus dn 
Bet begrijpt ontrent bijftigh Graefſchap⸗ 

pen/ ende ontrent vijfthien Marguiſaet⸗ 
fchappen/met een groot getal Heerljckhey⸗ 
den / Die treffelijck zĳn / behaisen nach 20. 

Den inkomt Laun buptenlandtfche goedes 
deren 180ao,kroonen, 5 
De andere Collen / daer ín begrijpende 

den Cjns ban Villefranche 23000, kroonen, 
Vet oude ghewoonlijck recht met het 

Baulliouſthap zoooo.krooren. 
De ordivarife fchattinghen Piedmont: 

met de wiffelinge vaut Dout van ober geen 
sijde ’t geberghte / gebrocht tot een ordinari⸗ 
fe eeuwigh duerende fchatting/ 2063000, 
kroonen. 
De confifkatien der gaederen/ condemnas 

tíen/ vermeerderingen Van fchattinghen/ 
commofitien van Main moꝛtes / den tribupt 
der Joden / ende andere diergelijche dinghen 
soooo-kroonen. 
In ſomma dat fp den Dertoge niet meeten 
aben alg sooooo. kronen jaerlijcr. Doch mẽ 

fiet genoegh door de voorſchrevẽ elf ertraor⸗ 
dinariſe millfoenen; alleen uyt Piedmont ge⸗ 
trockẽ/eñ door de ſommẽ / die hp upt Savoyen 
ſtrijtt / dat zijn incomſte meer als eẽ milliden 

Gouts 
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Souts jaerlicr bebzaegbt; ende dat het een 
Paine is / die geen gebzech Ban gelt ſal heb⸗ 
en/ wanneer hp oock al fchoon een goede: 

ſomme ban zijn Ouderdaneu foude Willen 
bebben/ oock fonder dat De ſelve hun eer 
muabfing daer dooz te feex gheperft ſouden 
unden. pi 

Sterckten. 

Fu Savoyen vintmeneenige Forten/waer 
ban Montmelian ’t voornaemiſte is / ende bp 
na Booz onwinbaer gehouden wozt / is dicht 
gende Frontieren gelegen. Hoch zijn daer 
be fterchten ban Conflans, Charbönnieres, 
tudel Annonciade dicht bp Romilhedoch al⸗ 
le befe * weynigh te bediwden. 
In Piedmont be ghp Turin; ‘t welck 
ig een bijf-hoeckigh Kaſteel / dat is / met bijf 
Bolwercken omfet/dat fo groot ende fchoon 
is / dat nauwelijcx zjns gelijck te binden is: 
— het groot oorloghs ghereet⸗ 
ſchap bat daer is / dunckt mp eene fake dez 
fes Kaſteels berhaleng-Weerdigh;namelijc, 
dat ín t midden een put is / alwaer soo. ja 
ooo, Daerden konnen drenckẽ / founder D'een 
den anderen (noch in't op· klimmen / noch 
in'tdalen) te beletten. Den Hertogh houdt 
op dit Kaſteel gewoonlijck in gacntfoen over 
de zoo, Doldaten, Behalven dit Garnifoen 
hout hp teCanas noch so. Soldaten/te Cune 
noo, te Villencufve go; ende noch ín beel ans 
dere plaetfen/ die even-Wel geen Frontieren 
en zijn / als te Quiers, FofTan, Bentis ; Ville- 
franche, ende Sucrneinde vallepe Van An- 
— oock houdt hp eenige Soldaten te 
ahors, ende te Suſe, boozfo bele be macht 

zijner gebupzen berepft. Lamporeggio heeft 
een Hafteel/Kanckerende met bier toorenen. 
De ballepe ban Ofte is fo ſterck ban Wegen 
3öne ingaughen bie eng 3ún/ ende de Weghen 
moepelfck / oock heel bolck daer binnen/ 
bat fonimige Volckeren hun Meeſter van't 
gantfche gebupz-laudt gemaeckt hebbende / 
nopt —— — de ſelve te beſprin⸗ 
ge aluzze heeft een tamelijck flerck da? 

bmmaer Garmagnole is bp-na ontuinbaer/ 
alwaer oock beel geſchuts / ammunitie ende 
oaplooghs-ghereedtfrhap is. Pignerol heeft 
eeu treffelick Kaſteel / gebie dende over alle de 
omliggende laeghten. Bet Mafteel- Avignane 
heeft voortijdts onder den Hertogh Carolo 
een lang beleg tegen geftaf. Briqueras is ban 
Wegen fijne gelegent heydt ſterck / maer uiet 
berfien na behooren. Cental is tamelijcken 
—— ende Civas Wordt mede onder de 
ſterckſte gerekent. Te Baid ende Monquit 
agen mede garnifoeren/ twee tmnelijcke 
plaetfen. 

Een aenſien des Graefſchaps Lan Nizze, 
de fcher 
heel fieccke plaetfen zjn / ende bele paſſagien 
fo nauwe/ dat thien Pannen het hooft aen 
1oooo. bieden fauden/ ghelijck dien wech ig 
Diemen noemt Le pasde la pucelle. Tot defe 
natupzlijckefterchte heeft men gevoeght ee⸗ 
mige Bafteelen/die ban wegen hare gelegents 
hepbt boor ontwinbaer ghehouden worden, 
onder de welcke is't Hafteel ban Saourge; 
Poget, liggende op de Frontiere ban Pro- 
vencen, ig fterckende befet met Garnifoen 
bes Bertoghs. Villefranche is klepii/maer is 
Wel gelegen / Want zijn Fortres mach boor 
onwinnelijck wel geacht worden / ende alles 
Wattot flerck-makinghe vaneen Fortres 
noodigh is / is albaer gemaecht; baer liggen | 

t des landts is oozfaerk datter 

| 
{ 

| | 

Vanden Staét des 
ordinaerlijcken roo, vꝛeemde Soldaten in garnifoen- Dan -Nizzemaghmen bepelijck Grtoote 
{eggen dat het niet alleen een, terckte / maer Sterchte 
batter een derſamelinghe der Sterckten is; des Stadtx 
Want die is fo Wel met Aanckerende mueren N 
verfen / behalben uoch de natuerlücke 
lg Ad des gelegenthepts/ dat het noct) niet 
ofterck / alg het teghenwoorbigh is/ 
in, den Hare 1543, den aenlooꝑp Frederici 
Barbaroffe maebelijcken tegengeftaen heeft/ 
De welcke de felbe met ontrent zoo. feplei bez 
fgrong/ ende bperighljcken aentaftede: foo 
datmeudefe ſtadt te vecht het Bolwerc ban. 
ltalien aẽ die zijde noemê mach, Daer is ons 
ber andere aockt eenen Put / die Mucius ban 
Iuítinopolen, (doe hp een Wijle tijt te Nizze » 
Woonde) de felbe/ om zijne dieptes wille / een 
Wonder des werelds te noemen plagh An. 
defe stadt hout den Hertogh Lan-Savoyen oꝛ⸗ 
dinaerlijcken een garnifoen ban 400, Solda⸗ 
ten / meteen goet getalerbarene Konſtabels 
ende alderlep Arughs-tupob daer bp.Nizze 
ig gelegen tufjeGen Vranckrijck ende Italien 
120,mijlen ban Genua, eñ 130,banMarfeille. 

Tuſſen Nizze ende Villefranche, ontrent 
urt midden/fietmen de frecckte LAUS. Alban. 
Ende overmidts dat alle defe ſterckten ner⸗ 
ghens toe nut zijn / indien de ſelve niet beſet 
zijn met goede Mannen Lan voorloghe; ben 
ertogh van Savoyen onderhoudt gewoon 

lijcken/ foo in Savoyen alg in Piedmont, een 
goet ghetal Krijghs⸗volck in Garnifoen: 
maer baomemelijck heeft hp d'Snwoondes 
ren Ban Piedmontte baet/ de welche (gelij 
als) tat ben ooꝛlogh geboren zijn. 

Gouvernement. 

Fn Savoyen igeenen Gouverneur / die ges 
meenlijchen te Chambery Woonathtich 1e, 
Ben Senaet Ban-Savoyen onderhoudt zich. 
oock aldaer/ die het gantfche Kant Lan over 
gene zijde het ghebergbte bedient mette ade 
miniſtratie van civile ende criminele faken/ 
oat dre den ſtaet Lan Savoyen betreffé. Dot 
ober het laetfte bekommeren fp hun wepz 
nigh/ aengefien den Hertogh die felbe ver⸗ 
handelé wil; upt welche oozfahedie Raeds⸗ 
beeren nergens anders af en handelen, als 
aes ‘tgene den Bertogh Wil hebben dat fn 

eten. 
In Piedmont 18 noch een anderen Kaedt / 

eben ghelijck die Van Savoyen, oordeelende 
mede ober civile ende criminele faken/ ende 
is gheſtadigh feer bekonumert / overmidts 
Dat elche ftadt ofte Kaſteel deſes ſtaets een 
Bichter heeft / banden Hertogh aldaer ghe⸗ 
ſtelt ofte banden Keen-heer des plaets. 

Det fal genoegh wefen hier tefeggen ; dat 
alle faken eerft voor defen Gichter komen; 
daer naer aen Den Baedt; ende Wan hun aen 
ben Hertogh die de ſelve ftelt in de handê ban 
zünen Maedt ban ftaten. 
Deſes ende Savoyens Kaede opperfte is dẽ 

grooten Cancelier / die over Defe ende gene 
züde ber Bergen dient; ende op hem is wel 
bet grootſte deel des Goubderreméts geftut: 
Ja in dien hp meerder onledigh ware / men 
foude hem den tweeden Dertoghe moghen 
toemen; maer ont dat hp fo veel faken niet 
verrichten kan / ſo beheipt den Bertoge fich 
met beel andere /namelijck met Raedts 
heeren / Meeſteren der Gequeften/ ent Man⸗ 
nen met den kozten Tabbaert. 

De 

* 

XV. 
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De Hertogen van Savoyen. 

Zijughefproten upt den Gupfe Van Saxen, 
ende voornemelijck upt den trouck deg kep: 
(erg Ochonis II, Deſen ftanume heeft outrent 
DE 400. Karen gedupet. onder den tijtel ban 
Graven/ter tijdt toe dat Amadeus VUl, door 
deu Kepfer Sigilmondo,in het Concilie ban 
Conftancen tot Hertoghe gemaecht Wierdt. 
Maer op dat wp dit hups Van den beginne 
„af vemen/ ſtaet te weten / dat ten tijde dat 
Raouldus ende Bofon in Bourgougẽ regueer⸗ 
den / ende dat Ocho ll, Kepfer was /Beroal- 
dus beozt-guam uptden Hupse van Saxen, 
einde na-maghe des Keyſers zijnde, hem 
oudt fonder Landen / ofte teu minften foo 
bele niet alg hem dochte te moeten hebben: 
Bp ig banden Kepferin befittimghe gheſtelt 
gber de Landen LanSavoyen met be Lallepen 
eñ gedeelten bau Piedmont: waer op de tuee 
Bourgondiſe Koningen Kaouldus ende Bo⸗ 
fou deſe Kepſerlijcke gifte voor goet kenden; 
ſoo dat Beroaldus ſich miet (gelijck fommige 
Willen) mette (cherpte des Zweerds daer in 
gevoert heeft. 
Defen Beroaldus hadde tat Succeſſeur 

eené Humbertum (getoenaemt met witte hã⸗ 
den)die de Landen van Davopen beſetẽ heeft 
inde Jare rooo „ende is deeerfte Drave van 
Morieuna geweeft:Defe troude Adelheidam 
deeenighe Dochterdes Marckgraefs van 
Sufe, Waer daor dit JWarqutfaerfchap atu 
den hupfe-banSavoyen gehecljt is geworden. 
Mt defen Humberto 18 ghefproten Ama- 

deus 1, metten name Grave van Morienna, 
‚Die oock deu eeften Brave ban-Savoyen ge⸗ 
wWeeſt is: hoewel ſommige dit aen Amadeo 
IL, ſtellen. Defeu trcude loannam Laun Bour- 

p twee kinderen 
gint beeft / vamelijck Humbertum ende 
madeum:eide bp dejen tijde heeft Berange- 

zus, Brehidiakou van Angers zj nde/zijn ket: 
terpe gefaept. 7 —J 

‚ Humbertus II, volghde zijnen Dáder/ die 
troude Laurentiam De dochter des Graefs 
ban Veniffe, ende — het Laut van 
Iarantaiſe; Daer na gingh hp met audere 
Ehriften-Jdrincen een vepfe uaden B, Lande 
doei op eeuer Krupſvaert. Adelheyda, dez 
fes Gravendochter/wiect vertvout aen Lu- 
dovicum Craffum Koutijg ban Vranckrijck, 
upt de welcke Ludovicus lunior geſprotẽ ig. 

Amadeus Il, volge Humbertum II, et 
de hebbende den Kepjer Henricum IV, by⸗ 
gheftaen wanneer Ip de kroonete Komen 
ing vemen/ is tot bergeldinge Var dien ín 
et Graeffchap Ban Savoyen Volcamelijck 

geftelt/ ende alle zijne landen Van het Gijche 
pntleeut. Defen Amadeus boerde tegen den 
Grave bau Geneven, ooꝛloge / om dat hp 
belooft hebbenbe zijn dochter te trouwen, 
des Graven bar Albon dochter ten wive 
nam; As mede na den D. Lande gerept / enz 
be inhet Uoningrcke Van Cyprus gheſtor⸗ 
her in den Hare 1154- in deutit des LNeyſers 
Frederici Barbaroffe, ende Ludovici lunioris 
des Konings van Vranckrijck. 
„Humbertus III, zʒziju ſone is hem gevolght / 

zijnde de tweede Grave Lau Savoyén, ende 
troude- de Dorhter Theoderi des Braven 
Han Vlaenderen, Mahaur genaemt / ende daer 
na Annam een dochter des Graefs van 
Duytflant: eude in de derde Bruploft Petro- 
nellam een Dochter dee Graefg ban Bour- 
gondien, Weduwe zijnde vauden Hertoghe 

van Ooftenrijck; upt be. welche hp een ſoue 
gheteelt heeft/ die genoemt Wiect Thomas. 
Daer nadede hpeen repfe naden D. Lande 
met Philippo Augufto, koning ban Vranck- 
rijck, in het Jaec 1188, 
„Thomas bleef in laghen ouderdom / ende 
ís opgevoedt doop den Grave ban Bourgon- 
dien,zijn Oom Lan moederg zijde jarigh gez 
worden zijnde / troude Ip Beatricem, een 
Dochter ban Guy, Grave Hau Geneven, it 
fgijt ban haren Wader/ diein hp dock ten 
laetften bedwaug/ heu deneet Lan getrou⸗ 
Wighept te doen/ erde van den bupt an Sa- 
yvoyen in Leen te horden het Graefſchap 
ban Geneven: Deſen Thomas voerde deer 
ua oorloge tegen de Albigeoiſen / die hun ban 
Ee Ghedaosraembepdt des Paus ontrocken 
adden. zen bal 
Pau defen- Thoma, Grave Han Savoyen, 

guamen vele kinderen/ Welckerg nanten ick 
na een vervolgens optellen fal/tenepiie een 
peder goede liemuſſe deſes Gheſlacht · Aegi⸗ 
ſters daer door verkrygen mach. 
Eerſtelhck hadde hp vande gedachte Bea⸗ 

trice Amadeum III, die voor eertie. Hupf⸗ 
vrꝛouwe troude de dochter deg Dauphijns 
ban Vienne, maer dees gheſtorven zijnde/ 
ttoude hp Ceciliam de Dochter des Graefs 
Raimondi nau S.Gillis. De tweede ſoue beg 
gemeicen Thome was Humbertus, bie ghe⸗ 
bleven 18 mden Oorlogh / die den Groots 
bot van Peupfjen boerde tegen de Heyde⸗ 
neu intjaer 1235. De derde ſone Wag Tho- 
mas, die ghetrout heeft Ioannarn Gravimie 
Bau Vlaenderen, dochter des Vepférg.Bal- 
duini ban Conftantinopolen, ghelijtk de 
Cjzo:jefeljeijver van Savoyen feqbt; Dath 
de Vlaemſche ende Fransche Hellen dit our 
Welijck na de bant Perdinandi GauPorrugael: 
ude dit Pouwelijck en fs niets gheſproten 
maer getrout hebbendeeen Zoffrouwe upt 
den huyſe ban Frefco een Geñeboiſer / heeft 
hp Amedeum gheteelt / Die naderhant dotk 
Grave ban Savoyen geworden is. De vier⸗ 

| De fone Was Guilhelmus Gan Savoyen , Die 
den Pans Innocentium IV, navolgende/Dan 
hem tot Biſſchop van Valencen gecorenis. 
De bijfde forie was Amadeus, de welcke la⸗ 
farus geworden: zijnde / hem tn eenigheyt bez 
gaf. Petrus ban Savoyen was dé (efie/ Die 
daer na oock over Savoyen gheheerſt heeft. 
Bonifacius wag de fevende/ deſen is Landen 
Paus het Aerts-bifbom Lan Kantelbergh 
mi Engelant gegeven, De achtte fore war 
Philippus, dié oock Grave ban Savoyen 
Wiert, was eén goet Krijghſman. De dach⸗ 
teren wareu Beatrix, Dupfbyouwe des Gra⸗ 
Ben Raimondi vari Provencen : Waer vanee⸗ 
vedochter de Huyſvprouwe Karoli, broeder 
S.Ludovici, geworden 19; Welcken Karolus 
Daer na Kouing Lan Napels ende Sicilien 
Wierdt: de andere Dochter Was Marguerita, 
Die in Duytſlant Hertrout is. ì 

Pa Amadeum IIL ig gebolaht Bonifacius, 
be welcke ftouter dan voorſichtigh zijnde, 
ende fichbende teghen den Marquuijs Van 
Montferrat, albaer verwonnen er:be ghevan⸗ 
gen is / ſtervende van droefhept inde gevan: 
geniſſe / ooch fonder kinderen/algnopt ghe⸗ 
trout geweeft hebbende. 

Petrus, be broeder des overledenen Boni- 
facij, is ín den ffaet gevolght / Hoewel dae 
van Amadeo HI, ef dorhter Conftancia was: 
maer ín Savoyen Wozden de Dochteten upt de 
erffeniſſe ghefloten. Defen berkreegh de 
Landen bau Val d'Ofte ende Chablais. 

GC Petrus 



29ô Van den Staet des Hertoghs van Savoyen. 
„Petrus fonder kinderen gheſtorven zijnde / 
is zĳn bzoeder Philippus vᷣoornoemde hen: 
gevolgbt. Hy was ie bogen een geeftelijck 
Perfoon/ ende hadde groote BHeneficien/ 
maer dit alles berlateude/ troude hp Alix 

alt3-gravinne/ ban Bourgondien, ente ig 
aer na een befitter der Wanden zijns broe⸗ 

berg geweeſt / maer onlangs die regierende/ 
want hyis waterfuchtigh geſtorven / latene 
de geenigh oir na hent. " 
Dp beeft Amadeum IV, zing “broeders 

Thome ſoon / tot Sucreffeur gehadt / aheba- 
ren uptde Nichte des Paus Innocentij IV, 
Wiert gebpnaemt Magnus, Bart wegen zijns 
—— epte ende fraeper geftalteniffe. Pp 
troubde JRe-brouwe Sybillam Grabinne ban 
Brafgrc;-ende Brouwe ban Breffe, ende al- 
—I En twee ueh nb 

eeft oorlogh geboert tegen den Dauphijn 
ban Viennois,enbe ben Grave ban Gebben, 
Zer Ouden bpant: Fe gekozen Prince deg 
Lier Door Den Kepfer Henricum ban Lut- 
fcmburgh;ig geſtorven in het Haer 1323. gez 
Ken zjnde na Avignon Den Paus aldaer. 
efoecken, ; 
Lijn outften fone Eduardus is hem ghe⸗ 

volght / is milder geweeft/ alg wel betaem:- 
be/ ende bien bolghens zijn volck al te feer 
verdruct. Heeft getrout de dochter des Ber: 
toghs van Bourgondien, bp be welche hp 
ten dochter teelde, Margarita genoemt/ bien 
Yp aen loanmem van Bretaignen,een fore Ar- 
ti, Grave ban Richemont, bertrout Heeft; 
ende is founder manlijck oir geſtorven. 

Amadeus V, zijnen broeder ie hem geſut⸗ 
tedeert/ ontblootende zijne Pichte (bolgens 
be oude Wetten barn Savoyen) Lande erffe⸗ 
níffe. Bptroude Yolandam, een dochter des 
Marquũs ban Montferrat, ghefpzoten upt 

n geflachte ber Paleologi ; 1pt de weltke 
Gp een fone Amadeus genoemt /geteelt heeft / 
endeeen dochter/ die getrout Wiert aen Ga- 
leas,Grave ban Vertus,ende naberhant Bers 
toge ban Milanen. Hp hadde noch een jonger 
fone/ doch is inde kintfche jaren — 
Amadeus VI, is sinen Dader ghebolght / 

ende ban Wegen zijne onderjarighept / is hp 
onder vooghdpſt has gheftelt ban Monfeur 
Guillaume dela Baume. Defen Grave, om 
dat hy opden eerften dach in Rep de eere in 
té Tournop-fpel verbregen hadbe/ is geby⸗ 
naemt geworden den Groenen Ridder. Heeft 
betrouwt Bonnam, be fufter Ludovici, des 
— bar Bourbon, Is ten inftelder Or- 
dinis Annunciationis (Dat is / van de Bidders 
lijcke Ordze deg bootſthaps Mariz)hebben: 
be tot teycken een beelt Marie, met een Eu⸗ 
ghel / die haer begroet. Heeft de Grieckſche 
vepfe aengbhertomen/ om ben Keyſer Alexim, 
nen Pebe/bpftantte doen. Doo, zijn boot 

beeft bp zijnen fout Amadeum VII, bertrout 
aen be dothter des Hertoghs ban Berry, enz 
be daer na bede hp be repfe Han Napels met 
ben Bertoge ban Anjou, eude ffozf aldaer in 
groten ouderdom / zijnde bermaert Lan we⸗ 
genzijne dapperhept ende deughden / in ben 

Jare 1383. 
Amadeus VII, fustedeerde zjnen Vader / 

ende deſen volghde. 
Amadeus VII, die van ben Kepſer Sigif- 

mondo Hertoghe ban Savoyen ghemaeckit 
Wiert in het Conctite var Conftans; gebende 
Daer na alte de landen gen sinen Zone/is hp 
paus geworden. Wehatben zyen fore Lu. 
ovicuin heeft hp noth een Borhter; María 
engemt / gehabt’ die aerden BHertoge Lan 
ilanen,upt Bet ſtamnie ber Vicotitën, bere 

trout Wag: maer ont dat fp een ſtinckende 
Apoſtuyme aen haer dgye hadde / en Heeft 
haer man nopt met haer tedoen ghehadt / 
ende daerommie en zijn oock geen er ven upt 
haer ghefpzoten: haren man doot zynde / is 
fp ineen Klooſter /t welcke fp hadde laten 
———— gegaen/ volgende daer in haten 

ader. 
Ludovicus, ſone Amadei VIII, eerſte Were 

toge/ ís ghevolght/ ende tróude Annam de 
dorhter loannis, Moriing van Cyprus, bp de 
welcke Gp feven fonen ende eeinge dochter 
ren Wan, De oudtfte defer- foreri Was ghe⸗ 
noemt Amadeus EX, Die met de hallende 

ſieckte ghequelt was: hadde tot een hupf⸗ 
vrꝛouwe gommen Yolandam, de dochter 
Karoli VIT, Woning van Vranckrijck, bp de 
welcke bp bier forien hadde / ende ſos Beel 
bochteren. DIAR 

Philibertus, eenfone Amadei IX, is zijnen 
Vader gevolght / maer is feer háeftdaer na 
fonder kinderen J— 

Karolus zijnen bzoeder/ is / dien volgens⸗ 
@rfgeraem gewoden/ende troude Blanche, 
JParguife van Montferrat, ban de welche 
hp gehadt heeft loannem Karolum; die oock 
Amadeus gheudemt was/ende ís jong ghe⸗ 
ſtorven / latende tot Sucreffeur 

Philibertum zijnen @om,/de welcke trous 
de Margaritam, een dochter des Hertoghs 
ig egen welghe Philib in 5 
Deſen ie ghebolght Philibertus II, bes 

hont-fone des Kepſers Maximilianí , Bie 
niet lang en leefde; latende tot Sucteſſeur 

Karolum gijn Moeders Broeder / die De 
dochter Emanuelis, Koning ban Portugael, 
getrout heeft/ de Sufter des Kepferg Karo- 
iV, Bupfbroutwe; upt dit houweljck fe 
ghefpzoten Dien Karolus, bie ín Spangien 
jong ghef ozven is/ ende Philibertus, die bp 
t leben zijns Daders tot Prince ban Pied- 
mont ontfangen ig. 

Philibertus Emanuel III, is Karolum II, 
ghevolght. Deſen is banden Koning Fran- 
cifcol, upt zijne Wanden berdzeven; doch 
daer na wederomt herfielt door het houwe⸗ 
lück / t welck gemaeckt is tuffchen hem ens 
de Margaritam de Dochter Francifci I, booze 
noemt. : 

Karolus Emanuel IV , tegenwoordigh les 
bende Hertogh van Savoyen, is hem ghe⸗ 
volght; zinde getrout met Katharinam, een 
dochter Philippill, Koning ban Spangien, 
ende fufter des tegenwoordige Philipp: IH, 
bp be welcke hp bele kinderen gehabt heeft. 

Den 
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Den Stact banden Groot Uoꝛrſt 
Van 

EOSCA NEN 
Ofte 

HERTOGE VAN FLORENEEN. 

Kort Inhoudt: 

1. Clegenthept deg Landts Lan Florencen , tfamen-gheboeght van 
Depe Leden van Kepublijckenin een, 2. Befcheijvinge der Steden 
Ban defen Staet / ende eerſt ban De Stadt Florencen, zijn grootte 

ende luſtige gelegenthendt : zijne Heerlijcke Palleyſen ende geſtichten: van 
Patrolim Poge/ ende andere Dpeel-hunfen. 3. Bande Dtadt Piza, zijne 
oudthepdt ende andere bpfonderlijckbhepden. 4. Ban Piftoye, een Stadt 
voortijdts ban De Factien der Danatos ende Cerebis ſeer ontruſt. 5. Banden 
Staet ban Siennaendezijne Steden. 6. Florencen gepzefen door De Teebi⸗ 
aenfe Wijnen! de Meloenen ban Piza, ende Wenden ban Piftoye. Albafter/ 
afup?/ ende Koperroot · Mijnen: foute Fonteynen / daermen oock Lout van 
maeckt. 7. Wackerheydt deg gheelts ende ſoberheydt der Florentijnen/ 
liebende De byphepdt. De Sienoilſen zijn mildt; Die tan Prat Kerck-rooberg; 
die ban Piftoye bloedt-dozltigh. s. Weuchthaerhendt deg Landes van Sien- 
na, ende rijckdom der Flozentijnen in den handel van zijde / Wolle/ ende gou⸗ 
be Bakenen. o. De Geeltelijckhendt des Hertoghdoms Lan Florencen beeft 
vijf-hondert-Duplent Kroonen jaerlijcks tot Renten. 1o. Hoe veel de mkom⸗ 
(ten veg Pertoghsbedzagen. 11, Waer in De Dterchte beleg Groot · Borſts 
beftaet. Foꝛtreſſen in Sienna, Florencen ende Piza. 12. Hoedanigh getal Run⸗ 
terp aldaer onderhouden wort. 13. Zijne Sterckten ter Zee. 14. De ordre 
Des Kidderſchaps S.Stephani ingeſtelt door den hertoghe Coſma. 15. Ban 
De bedieninge deg Magiſtraetſchaps ende Juſtitie in deſen ſtaet· 15. Aerdſ 
biſdommen ende Biſdommen in Florencen. 17. Ghellacht ⸗ regilter Der Herz 
togen van Florencen. 

ftelleude de ſelve ghelijck in t midden / 
of (om beter te ſegghen) in de hert-put 
ban gheheel Italien, omringhende ’t ſelbe 

AE Hertogẽ ban Florencen ver⸗ 
ANS edi isd ebbende de dzpe Re⸗ 

ijcken ín een / namelijcken / ub 
—“ Sienna ende Piſa, be⸗ U kg 5 

AS) É 5 fitten teghenwoordigh de Pro⸗ 
S vincie genoemt Tofcana, zijnde 

bet ſchoonſte / grootſte / eude edelſte deel ban 
Italien; Ick ſal mp hier viet bemoepen met 
de vertellingen der Borgerlcker oorlogen / 
veranderingen des Staets / ende heerſchap⸗ 
pis defes Landtſchaps / Want het mijn 
oomemen niet en betreft: Maer mp alleen: 

lick tot den Staet ber tegheuwoordige dine 
jen verboegende / tuft m te ſeggen / dat / gez 
ijck de Nature deſe Provincie begaeft heeft 
met alle Privilegien / die fp gewoonte dooz 
qunfte allen ander berfchepdentlick mede te 
Beplen/ fp oock niet geilt heeft dat de ſelve 
pemanden in gheleghenthepdt wijcken/ alg 

van drie hoecken met feer hooghe Ghe— 
berghten/ ende aen den vierden Hoeck / 
Ct welck na de Zee ende Campagna di Ro- 
ma light) al waer de Pature ghebreckigh 
is gheweeft/ daer heeft de konſt Loldaen; 
aengheften het gantfche Landt Ban Sienna 
bol Foꝛtreſſen is / gheljckte zer tijdt gez 
fept fal worden. bias g 

Defen Woet heeft in zijn Landt Lijfz 
thien Steden/ namelijck ‘acht in Floren- 
Cen, alg Florencen, Pila, Piftoya, Vol- 

terra, Arezzo, Borgo di Santo Sepolcro , 
Cortona, ende Monrtpulcian. Fn ‘t Landt 
ban Siena zijnder feven/ te weten/ Siena ; 
Montalcin, Groffet, Soane , Piece’, ende 
Mala » 

TC ü De 
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s. De Stadt Florencen Heeft ſes mijlen ín 

oere iank pe vonbe/ in ebbende meer. alg. gooco. In 
Stabt Flo. Woonderen, Fe opeen vlacke plactfe ghele⸗ 
zencen de gen / recht opde Kibiere Arne; Die vecht mid⸗ 
Schoone. den dooꝛ de ſtadt loopt/ ende met Bier fchoor 

ne bruggen verſien. Is met bier-kante ftecz 
nengeplabept/hebbende ſchoone ſtraten ende 
plaetfen. MP aeronume het met vecht ban den 
Italianen Florencala bella ghenoemt wozt. 
Det Dof des Hertoghs is cen der fchoonfte 
ghebouwen ban Eùropa. Wet begrijpt een 
plaetfe ban meer alg 6o. Hupſen dic daer 
plachten te ftaen: ende int midden des huys 
(alwaer de fale is om Comedie te bertooe 
nen/)tan een groete menighte vreemdelin⸗ 
gen geberberght worden / als Heeren Gefan: 
ten/ ende andere/ tot het welche dit geſchickt 
is: fo Dat bit Palays geenigh in Italien , beel 
Min eenigh Konings Bof in Europabeljoeft 
te Wijchen. Dit felve ig voormaels begonnen 
geweeft doo? eenen Edelman/genoemt Luca, 
ban den hupfe Pitty, die Get voorſte gedeelte 
begonnen hebbende / arm ig gheworden int 
Midden comende/ cnde ghenootfacckt Wiert 
bet ſelbe acn den Wertoge Cofimate vertoo⸗ 

Karol, eg Pen. Karolus, Werdg-Wertoge ban Ooften- 
Zerds er⸗ Lijck, Poor dele ſtadt pafrerende / fcpde/ dat 
togen ban Uit een ſtadt was / diemen niet dan op hoo» 
Ooftenrijck. ge Feeſi dagen behoorde te laten fien. ez 
poroeel ober hatten dit Palaps heeft den Groot-boeft 
eſe Stadt. noch een ander/ Ngabende in een befpdene 

woegh / ghenoemt Pracolin, met geel ſchoone 
Kameren ende Salen/- die haer water upt⸗ 
wergen/ ghelijck bat ban Tivoli. Hp Heeft 
noe andere Speebhuyſen waer ban eene 
genoemt Pogge, thien mijlen daer af liggen⸗ 
De/ ende een ander Caftro, weltke bepbe fo 
fehoen zĳn ban ghelegentheyt bouwinghe/ 
bertieringe ban fontepnen ende ardere din⸗ 
gen/ Daten met de felge ín alles vernoeght 

— Dt op De top ban een Bergh Be gRupyE … Volterra light OP De fop ban een Bergh; 
ban olie, zůün mueren zón Han ghehouwen fleen / elek 
tazjn ban ontrent ſes bocten lang/ ende fraep fonder ee⸗ 
gebouwen mige materie aen een gheboegbt. Beeft vijf 
— 86°? feoone Poorten / ende aen peder Pobet een 
MAER fehoone Fonie pu / ne mueren betoonen gez 

noegbfaem bare outheyt / gelijck mede doen 
sne begraefplaetfen/ Epítapbien in Etruf⸗ 
cife letteren/ ende feer oude marbze fiatuen/ 
met meer andere dingen. 

Piza woꝛt ban be oude oock onder de Zeer 
fieben van Tofcanen geftelt; oock fo out/ dat 
wepnige oude Schryberen ghebonden wor⸗ 
den / die het niet onder hare Hiſtorien begres 
en hebben, As gelegen tufichen twee Bes 
ieren / namelijck tuffehen de Arne ende Le- 

zare, die nu Serchie genoemt wozt: Dele Liez 
bferen boeghden hun (ten tijde Strabonis) te 
Piza te famen/ fprepden haer oor fo wijt vpt/ 
ende liepen met fulcken ſtrengigheyt / datmẽ 
aen d'een of aen D'ander zijde beg Oevers 
niets onderfchepbelijer aenmercken conde. 
Doch hupdenfdaeghs loopt de Serchie door 
Luca benen/ ende 18 feer Wijt vande Arne gez 
legen. Pet iseen groote Stadt / zjnde boor 
een Betere erdeplt/ ende dooz twee Brug⸗ 

Mupꝛẽ Ben weder t'ſamen ghevoeght: zjn Mueren 
zjn hoogh / ende ban Marber. Daer ig een 

erche/ díe Kopere deuren heeft / met eenen 
Toꝛen daer bp/ díe (onderlinge bonſtigh ge- 
bouwt ig, Want Lan bupten hangt ſy ſo over 
züde / dat het ſehünt ſy datel ſck Hallen fal/ 
wart ban binnen iſſe met het paf-loot opce⸗ 
bocht. De Doop-bonten zjn oock bere 
Wonderlijk: doch de Kerckhof meerder/ 

III. 

De 
ban Pifa zijn 
ban Mar: 
Bet-fleen gee 
Bautot, 

—— — 

— — — 

— 
Vanden Staet des Groot-vorfts van 

Want met mueren ende galerpen beffoten Devos 
zünde / begrijpt het een groote plactfe/ ende lichamen 
berflint zijne dooden in 23. upreñn tits. Defe tozden als 
Bier zn met uptermaten fchoonefteenen op, bietop bet 
ghebout/ fraenbe alie in ecn felveftraet/ met Lerckbof in 
afleaencen/ noch ooch werfchepden. Dele geren 
ſtadt heeft boormacls fo machtigh geweeſt / 
Dat fp tegen die Lan Genua ende Venetien gez 
twiſtet beeft. Is toegenomen booz de fchas 
den / die de Sarazijnen die van Genua aende⸗ 
den inden jare 933, Want bele Hun aldaer 
bertrocken / als in eene verſeeckerde plaets 
fe, Maer is epndelijckt onderdruckt geweeſt 
door de nederlage / die ſy van den Genuoiſen / 
ontrent het Eylant Giglio, ontfingen: want 
het is doen ſo fwack ghebleben/ dat het tſe⸗ 
dert noyt pemanden meer het hooft heeft 
derben bieden/ maer gedwongen was zijnen 
neck onder hetjoch der Florentijnen te begez 
ben: van de Welke het wederom afwijcken- 
de / op de aencomfte Karoli VIII, Koning ban 
Vranckrijck, ende Wederom in den tnt Lan 
vifthien jaren onder tjoek ghebracht zijnde? 
de fladt byna geheel woeft gebleben1s: Want 
de Burgeren achtende het jock der Floren⸗ 
thnen onverdraeghlyck / begaven hun na de 
Eplanden Sicilien, Sardinien, ende andere 
plaetfen om aldaer te woonen. Maer den 
Groot-bo2ft Cofmas-berfocht de ſelve Wes 
deromte vervolckeren / (lichtende aldaer een 
Vniberſitept/ ende latende bouwen een 
fchoon Palays tot een Woontuge Der Ridde⸗ 
ren S.Stephani, alg oock met den inwoonde⸗ 
ren bele bepbepden gevende: Evenwel en is 
Det ds noch niet feer Bolekrijck, 

Piſtoya ig gelegen aen den boet der Alpiſe 
— Bet heeft hemſelbven doeg twee· 
Drachten vernielt / met de welrke Det ſchier 
geheel Florencen ende Tofcanen weghlleyp⸗ 
te. Pant twee Fongelingen ban den — oe ban cen 
te der Chanceliers, tot groote woogden ghe⸗ klepne twiſt 
tomen 3Ünde / ende ern ban deſe Dier ober treo 
ten wepnigh geguetft zᷣnde Beeft des ande · zE anr 
ten Wader zijnen fone tot den ghequetften Doonende 
Jongeling gefonden/ om ban hem vergiffe⸗ de menfcher 
niffe te epfjen: Doch daer is bzp wat anderg ende bers 
uptgefproten; Waut den Dader des gequet, twoeftende 
ften heeft defen Fongeling doot zine dienft, de, Steden 
Eneehten doen Gatten/ hem de hant op eer ende Landt. 
—— doende afkepgen/ fondt hp 
em wederom / ende fepde; Gaet/ ende ſeg⸗ 

get dijnen Wader dat de Wonden nfet dooz 
woorden / waer wel boog pfer genefen. Bier 
ober tuſſthen defe twee geffachten een Wree 
ben oorlogh ont ſtaen zijnde (waer Lan d'ees 
ne de Witte, ende d'ander de Swartegengemit 
Wiert)hebbentot hare zijde de reſte des ſtadts 
ghetrocken/ die haer menighmalen met het 
bloet haerder medeborgeren (hier doog) bee 
ſprengt Gefien hebben. 
De Flotentijnen/ ín plaetfe bande twee 

Hoofden defer faektie ban kant te helpen / 
trocken die (gelijck als ín —— 
nen hare Stadt; alwaer de Donati, hebben⸗ 
de aenghenomen de befchuttinge der Swar⸗ 
te/ ende De Cerchisder Witte / Florencen 
oock íntween ghedeplt hebben / die het lane 
gien tüdt met bele bloet-ftralen ghebertwet 
hebben. 4 

Arezzo, door ne innerlücke langdueríge 
twiſt ingen / bp ná ſich felben berfonden heb» 
bende/ Wiert boor Ludovicuml, van Anjou 
verkocht aen den Flozentfwen Hoo? goooo. 
Geut-guldens/ geliek Cortonma weynigh 
ttr dacrna aenden felben door den Koning 
Ladiflao oock vercotht wiert, Daer sönnoch 

anbere 

IV. 
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andere goede plaetfen ín het Lant ban Tof- 
canen, alg Prato, Prefche, S. Miniar, Empo- 
li, S. Geminian, Fiquena, Piedra fanta, Bar- 
galigghende op de kant Van de Livorniſe 
Zee) ende Drie mijlen Verder light Plombin, 
Den ftaet ban Florencen grenft met de 

aude Stadt Siena, de welche geweeft zijnde 
een Lolck-plante (ofte Colonia) der Bomep: 
uen / bele Landen onderworpen is geweeft. 
Tuſſtchen Sienna ende — ig door fac⸗ 
tien der Guelphen ende Gibellinen een door 
delijcken oorlogh geweeft- Bet is een ſchoo⸗ 
ne Stadt / ende ſterck van gheleghentheyts 
wegen; maer die door het verlies zijns vry⸗ 
hepdts/ oock Vele inwoondeten ontvloden 
ziju. Heeft Lijf mijleninde ronde/ liggende 
33.mijleu ban Flotencen: het heeft/ behal: 
ben be bover-ghedachte Dteden/ noch 26, 
plaetfen met mueren befloten: doch niet feer 
volck rijck. 

Geſtalteniſſe. 

Horencen is gheleghen ineen plaetſe die 
met Bergen omcingelt / ende met heuvelen 
onderfchepdenis/ geloove oock niet datter 
eenigh Landt is / dat met grooter neerſtigh⸗ 
heyt ende meerder ſorghe bebout is. Fen 
maeckt aldaer op een clepn ſtuck lants ver⸗ 
famelinge van Wyuen / Oſpen / Granen / Er⸗ 
Weten/ Boonen/ ende overvloet in fruyten 
te ghelijck:de Dorpen ftaen aldaer dichte bp 

Tre- Een. Daer zijn ſeer ſchoone Wünen / onder 
biaenfe Wijs De Welche die Trebiaenfe de befte is / aengez 

fien de felige de Malvoſepe ín fsetighept te 
oben geet. 
Het Lant ban Piza geeft Heel tarwe / ende 
is fo bruchtbaer/ dat het gheheel Tofcanen 
Daer mede voeden can. Doch na het berlieg 
haers vephepts zijn de Arbepderen aldaer 
ſeer ghebieck geweeſt / ghelijck oock de 
tuWwoonderen des Stads. De Wijnen Lan 
Píza sijn wepnigh gheacht. Zijn andere 
vruthten zijn tamelychen goet / doch zijne 
JWeloenen zijn uptnemende goet. De Zee 
is dicht hier bp/ ende derhalven is defe 
plaets bequaem ter Koopmanfchap. De 
locht niet feer ghefondt/ meeft Door den 
Beemdelingen, Men geeft geloove) dat dez 
fe onfupserbepdt bee ſochts voortcomt upt 
Dien dat het lant te weynigh bewoont wort, 
Det lant vontfom Piftoye 18 berghachtigh / 

maer daer zijn fee goede Wepden, Volterra 
Heeft vijcher lant in Münen / als in vruch⸗ 
ten: Want men bint aldaer Rijnen Lan Al⸗ 
baſter / Azuyr / Koper-toot/ ende andere 
metalen; oock zijn daer Jrontepnen met fout 
water / van het welcke ſeer goet ende over: 
bloedigh veel fouts gemaeckt wort · 
De Heviere Lan Chiena bloept Haar het 

Landt Lan Arezzo; is feer modderachtigh/ |- 
ende den na-bp-gelegenen{chadelck: doch 
Woet daghe!ijcr groote moepte ghedaen am 
defe Maraſſen te floppen ende te Drogen. 

Aen den Loet des Alpes light het lant ban 
Mugelle,’t welck aengenaem eñ beel vruch⸗ 
ten dragende is. Ende tuſſchen de Arneende 
het Landt ban Arezzo hebt ahp ’tlant ban 
Cafantin, ’t welck Koren / Wijn / ende Vee⸗ 
rijck is: doch Valdarne is overvloedigher in 
Granen / Chianty in Wijnen / ende Mugelle 
in bruchten. 
De helden rontſom Sienna zijn Wel beſet 

met fehoon gras / voedende beel Oſſen / Buf⸗ 
felen/en Schapen.Zp dragen oock veel Kos 
ren / Dijn eñ olpe/ende veelderhande fruptẽ. 

Hare zeden. 

De Flozentijnen zijn fubtijl bau geefte/ 
gefpaerfaem/ ſcherpſiwugh / naerſtigh / bez 
guaem tat alle konſten / ende luſtigh in oor⸗ 
logh ende vrede: zijn ſachtmoediah / lang: 
ſaem / ende alles ter vechter tijt aengrijpen⸗ 
de/ hare vzyheyt hebben ſy ten upterften toe 
beſchermt; maer zijn door alte groote neuſ⸗ 
Wwijftghepdt in gheduerende tWiften verval⸗ 
len/die hun epndelijckt geruWwineert hebben: 
fa dat het ſegghen Thucididis alhier waer: 
achtich is geworden; dat namelijck/Dre lup⸗ 
den/ Die wat botachtigh Lan geefte zjn / een 
Bepublijcke beter gouberneren/als die gere 
die alte fcherpfinnigh zjn. Fut ſtuc Ban den 
Koophandel zijn fp erbaren. An cleedingen 
zĳn fp fedigh/ doch aenſienlck / erde paſſe⸗ 
ten alle Tofcanerg in fedighepdt ende wel 
fpreeckenthept. 
Die Ban Sienna zijn feet verſtheyden ban Tegenſtel⸗ 

aert bpde Alozentijners: Dant de Florentij⸗· noe des 
aerds Deb 
Florentinen 
ende Sieu⸗ 

ners zijn beck ende eenkennigh; vaer tegen 
zijn de Siennoifen milt ende vriendelick te: 
genden vreemdelingh: de eene zijn ſorghvul⸗ 
digh booy het toecomende ende baetfoec 
kigh/ de andere lichthertigh ende levende 
als maer boor eenen dagh: die waken LIjtez 
lcken op haren handel/ ende zijn geveynſt; 
dele zijn fimpel ende openhertigh: die zĳn 
niet biertmachtenne dan ’tgeen Dan Hare 
Koopmanfchap ende Winninge incomt; defe 
zijn te vreden met hare incomſten ende de 
burchten die hare hoven hun voortbrengen. 

Ì er z Toenamen De Fraltanenepghenen de Borgeren de ai: 

ners in 't ges 
heel/ aen 
gaende bare 

fes lants eenighe hoedanighepden toe/ die 
tek ftilfwijghende niet boorbp gaen en Wil. 
Sp noemen de Flozentijnen traeah/ heer: 
lijck / ende voornemelijck Wanneer hun eent⸗ 
ge vreemdelingen over comen / noemen haer 
got bot in de Kaopmanſchap. Die ban Sien- 
na langfaem ín raet ende boopnemen/ doch 
geluckigh in oorlogen/ (doch dit Dient nu 
wel achter gelaten te zijn) voortreffelijck te 
gen Hare bpanden/ ende hooghmoedigh int 
bervolgh des wraecks. Die van Praro here: 
rooveren in tijden Van oorloge. Die ban Pi- 
ftoye moortdadigh. Die Lan Arrezzo, facht 

- tegen hare bpandeu, ende die Van Piza onbe⸗ 
ſtendigh in raet ende deliberatien. 
Vande Prouwenfeghtmen/ dat die Lan 

Sienna fchoon/ die Lan Florencen teer/ bie 
van Piftoye lichthertigh/ ende die ban Arez- 
zo vaſthoudende ende gierigh zijn. 

Rijckdommen. 

Indien dE Dtaet van Florencen kao gez 
breck heeft/ hebbende anderfins veel Wön / 
Vleps/ et andere nootſakeljckheyden; den Dzuchthaers 
ftaet ban Siennen heeft fa veel te meer/ han hepdt des 
Wegende Lruchtbaerhept zijner belden/ die 

VIl, 

golfen. 

ſeden. 

VIII. 

Londs 
tonds-om Apulien geenſins en wijcken/ fo dat het niet 

alleen die van Florencen gerieft/ maer deplt 
oock den landt-faten Lan Genua, Luca, ende 
andere ghebuevren mede: fa dat de vrucht⸗ 
baerheptdefes Lants ende de neerftigherdt 
der inwoondereu/ Gele dingen den vreemden 
mede deplt/ Wepnigh Lan andere noodigh 
hebbende, Hieromm̃e fietmen ín defe landen 
de lupden rijck door Haren arbepdt ende 
deg lants beuchtbaerhept; ende in die door 
hare karighept ende Koopmanfchap. Wart 
binnen Flarencen_ zĳn alderhande konſti⸗ 
ghe hantwerckg-lupden/ die (eer fchoone 

EC ú Wolle / 
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Wolle / Zijde ende Goude Lakenen maken/ 
Diede Pederlantfe niet en behoeven te Wijs 
ken. Veel Zijde ende Wolle wozt aldaer bee 
rept/ int werck gheſtelt zijnde door den Adel 

Grotẽ hans ende rijckſte dec Stadt/ waer mede fp niet 
Bel Der Flo- alleen haer lant / maer oock geheel Europen 
rennen In gerieven/ oock tot inde Oofterfche Indien 
nis 7 Pie verſendende; die gene die met de Perpe⸗ 
— ofs Eanen nalndien reyſen Winnen vüftigh ten 
te Perpetua hondert; ende fomwilen wozter binnen Flo- 
nen naer encen jaerlijcr Wel boog twee millioenen 
Indien, Goudts Lan deſe Perpetuanen ghemaeckt. 

Den rijckdom der Börgeren ban Florencen 
beeft voor de Oorlogen noch bet bekent gez 
weeſt / ende dat doo? de menighte ban Paſai⸗ 
fen/ Sloten ende Kaſteelen / die fchoon ende 
treffeljück binnen ’glants hier ban gemeene 
ZLupden gebouwt waren/ gelijck noch aen de 
overblijfſelen hier eñ daer geffen can worde. 

IX, De Geeſteliückheyt is daer oock feer rijck 
Groten rc⸗ ban wegen bete Bifdommen/ Nbdpen/ ryt⸗ 
bom DEE he Gaft-hupfen/ ende een groote menigDte 

Baren ban kloafte ren; alte hare incomften/ gelijck 
ſonnnige ſchrijven / bedragen over De vñfhon⸗ 
dert duyſent kroonen aen Benten. 

Defe ryckdom der particulfere vergroot 
den fchat des Princen / aengelten de gemeene 
ryjehdonmen ín der daet niet anders en zĳn 
dan het Threſoor beg genen die heerft/ vers 
deplt ín beelderlep beürſen / booenemelijck 
Wanneer Hpdaer mede Gedient can worden / 
gelijck defen lichtelijeken doet deo? middelen 
ban ſchat tinghen ende Ampoften den Lup⸗ 
den op te leggen, De contrackten ban Huwe⸗ 
Weken betalen acht ten hondert; alle rontrac: 
ten san koopinghen ofte berroopinghen ban 
Landen ende hupfen geben oock fo Heel. De 
bupf-hupzen betalen Det thiende deel Des 
huprs Die plepten betalen een feeckere ſom⸗ 
me gelts tot impoſt / genoemt Sportola,eer fp 
beginnen mogen te procederẽ. Eñ beelmeer 
andere Diergelijcke dingẽ; Wát niets cn mach 
binnen Florencen, noch} daer upt ghebrocht 
Worden/of het moet zijne gefette lafé betalé, 

— Des Groot-boefts publijcke inkomſten 
Inkomſten bedragen de ſomme ban anderhalf millfoen/ 
Des Broot- want men ſtryct ban Florencen alleen/fo ban 
ed ep tollen/{chattingen/ impoften ende andere dins 

ghen / ober de fes hondert dupfent Dutaten 
jaerlijcx: han Sienna t soooo,ducaten:tan het 
Douaenfchap ban Liborne 130000, bande 
tollen op alle de kozen-molens doort geheele 
Lant / behalven te Sienna, 160000, duraten: 
van het Zout/ Ner ende Silvermunen oock 
bpna foo Geel. Op de wiffel wint hp ooch ſeer 
bele) op de welcke hp een goeden hoop gelts 
ligaenbe heeft: Hytreckt oock een groot gelt 
ban zijne Galioenen / die hem de koopmans 
fchap toebrengen; alg coc han sijne Balepen/ 
belept door den Ardder ban Bezuregard een 
Franfopg Edelman / die feer fchhoone ende | 
heerſycbe aenflaghen bees voorleden Baren 
uptgerfeht heeft. Men gelooft dat den over 
leden Broot- vorſt gevonden heeft in het ges | 
mephe Threſoor zijnes voorſaets ontrent 
thienmiflfoenen gouts / ende boor twee mil⸗ 
Hoenert gefteenten ende Juweelen; Waer bo 
men geloohen moet dat van hem defen fchat 
welgrootelier beemeerdert is. 

Sterckten. 

Men mach ſeggen met dat deſes JDrincen 
Tandt van yfer is / acngefien dat behalben 
de natuerljcke flerckte der Werghen/ die 

xd 

Van den Staet des Groot-Vorfts van 
van eenen Muer / aen de vierde hoeck een 
goet ghetal van Forten gelegen 39u in het 
Landt ban Sienna aendie zijde, @udér defe 
Worden gherekent vijf gheſterckte Steden/ 
weltke zijn Sienna (fo wel ban natueren/ als 
booz konſt ſterck zijnde) Montalcin , oock fa 
doo? natuer alg doot arbepdt ſterck zijnde: 
maer Quinfi, Groffer ende Soane Hebben 
geel ghebreecken diemen Haer tegen ficllen 
foude konnen, Behalven de Steden vintmen 
noch eenige plaetfen/ Die tamelijcken fleck 
zijn/ als Radicofani, Montfalcon,Lucignan, 
MOnterifon ende andere, Fu het Bant ban 
Florencen zijn alle de Steden Lan boven 
meeft wel ghefterckt/ ende voornemelck 
Florencen; Want alhoewel Het niet gheheel 
met nieuwe mueren geftercht i8/ nochtans 
beeft bet twee beguame Foetreffen/ als 8. 
Miniat, ghelegen op een Bergh / ende com 
mandeert de Stadt/ het andere iseen Ka⸗ 
fleet. Dife Forten zijn meeft Gebouwt om de 
volckeren Wat te beteugbelen/ cnde ſouden 
oock tot befcherminghe boor den bupten 
bpant te paffe Bonten comen: Op S.Miniat 
Wozden 40, Soldaten/ ende op het Kaſteel 
roo, Soldaten tot bewaringhe ghehouden. 
Noch zijnder cenighe andere / alg Empoli, 
rato, Livorne, Caftrocaro fn Romanyen, 
ende Saſſo: doch zijn meet alle weynigh in 
ſtertkte re bedupden. 
Vengaende nu Bet krijghſpoltk des Bers 

toghs te lande/ der ſelver is eenen goeden 
boop voetvoltx / aengbetepckent door het 
gantfche Tandt tot het ghetal ban ontrent 
38000, Alte defe mannen Worden wel gedif= 
riplineert/ ende zijn kloeck ; Want ban dudts 
altnt hier ontrent de befte ende rloechfte 
Krüghſluyden zĳn ghekoren gheweeſt: Een 
peder beviutight fich oock dapper om lof en⸗ 
de eere ín alles te begaen. Mefe Soldaten 
worden niet alleen gherolleert ofte aenghe⸗ 
tepckent ten platten Kande/maer oock in de 
Steden / behalben te Florencen, vermits den 
Bertogh niet geraetfaem en Lint die lupden 
de wapenen in handen tegheben: Lau deſe 
opfchzijbinghe is niemant vry / dan Prieſte⸗ 
reu ende Scholieren. Wie oock niet voor 
Soldaet opgeſchreven en is / Wort niet ghe⸗ 
ootloft bupten ofte binnen's Kants’tghe, 
Weer te dragen / oock binnen ofte bupten de 
fleden/ op feeckeregroote boetente verbeu⸗ 
ren: Dit Krighſevolck heeft behalven deſe Srote ete 
meer andere Privilegien / ontlaftinghenens bilegien der 
de bephepden/ Want men die om gene ſchul⸗ Soldaten 
den ghebangen mach doen flellen / ende heel van DE be, 
andere / Die alte feer fivichtelijcken “onder: ded Vat 
houden Worden; Waeremme bele oude Sole y 
Daten upt Nederlant, Vranckrijck, ende ban 
Ooften hun daer BePwillfghtijchen Hebben 
doen aentepckenen: ſultx datmen foudemo- 
ghen ſegghen dat defen hoop bolek/ fo om 
hare menighte/ alg om hare hoedanighept/ 
den fchoonften ban ghebeel Italien is. Den 
Groot-hoeft can alle zyn Krighſvolck in 
fes of acht daghen ten langftente Florencen 
doen tomen/ overmits Het ſelbe ín Det mid⸗ 
Bel-punt ban Tofcanen ghelegen is / ende ale 
le zijne deelen even naer. 

Behalven dit heeft hp oock een Goet ghe⸗ 
tal Pionniers doen opſchrijven / die ghefta 
digh aen Fortreffen ende ſterckten Haer 
wertk vinden / oock aende Kevieren om te 
leyden ende De Kandente verbeteren. 

Befen Pefnee onderhoudt ghewoonlĳe 
Been hondert Bupteven/ die hp bp tijden van 

XILI. 

Bet omtingelen van drie hoernen in forme | vzede ſeven Broonenter maent geeft/ ende Ls 
£ 



XIII. 

Hoe het Ep⸗ 
lant Elba aẽ 
be Gertogen 
ban Floren- 
* gecomen 
3: 

Enbe hare 
gelegents 
hept, 

Tofcanen, ofte Hertoge van Florenctú. 
saloghen een Wepnigh meer, Behalven de⸗ 
fe onderhoudt hp nach vier hondert lichte 
Paerden/ tot drie kroonenter maentintijt 
Ban bede /ende in tijt ban oorloge Wat meer: 
Defe gantfche Kupterp zijn ban zijn Laut: 
faten/ die behalven hare foldpe dock bele 
vrydommen heeft. Ende foot gebeurt dat 
eeuighe Zee-vooveren upt Alger baren/ fo 
en Woet het vertrouwen niet gheheel qe: 
fet opde Torenen / die den Hertogh tot dien 
epnde op Vele plaetfen heeft doen maken/ 
Einde Doorz tepchenen Deen Den anderen 
Waerfchouwen connen; maer verſeeckert 
de Bupterpe met de Tozenen / ende de To⸗ 
tenen met de Kupterpe. Behalven defe voor⸗ 
noemde Compaguien onderhout den Her⸗ 
toghe noch eeñ groot ghetal Paerden. Siet 
daer / Dit zijn de ordinariſche ſterckten: 
maer ertvaogdinarife ſoude hp (volghens 
t ghebruyck ban andere Princen/ ende bp 
hem Voormalen meer gepleeght) een veel 
grooter ghetal connen lichten/ nadien het 
— Bol valer ende mede Vol vzeemdeſin⸗ 
en is. 
Wat nu belangt de ſterckten ter Zee/ 

daer boor heeft den Dertoghe Cofmas voor⸗ 
maels groote forge gedragen; bekennende 
hoe nut ende noodigh de ſelve eenen Prince 
Waren, Hy dan (foechende hem felven in 
den mont zijner nacamelingen groot te ma⸗ 
ken) heeft berkreghen dooz de authozitert 
Karoli V, be refignatie deg Eplandtg Elba 
van Den Heere van Plombin, die het felve 
toebehoorde: De oorfafie was dat defen Hee: 
rte het ſelbe Van den Zee-rooveren niet cons 
nende befchermen/ ende vreeſende dat het 
teeniger tijt inde handen des Turcks gez 
ballen foude hebben gehadt (tot groot na 
deel ban gheheel Italien) Het felve den Herz 
tage overgaf: behoudende vier te min alle 
de íncomften/ ende het gebiet ober alle Dor⸗ 
pen ende Dlecken. 

Dit Eplant heeft een haven/ die Porto- 
ferrario genoemt wort / bequaem Voozeen 
machtighe Armade te havenen: Men fiet 
aldaer een qroote menighte Schepen aen: 
tomen/na Weſten feplende/ofte daer van daẽ 
tomende/ ende daer na te Livorne ſtranden / 
ende hare goederen (tot groot Beefot des 
Priucen)aldaer ontlaften. Den Groot / vorſt 
heeft ín dit Eplant een ſterckte ghenoemt 
Cofimopoly, na den Bertaghe Colima ghez 
noemt. Tot bewaringhe heeft hy aen den 
mont deg havens twee Wafteelen/ ghelegen 
op de toppen ban twee Berghen/ die bau 
Weghen hare gelegenthept boo? onwinbaer 
gehouden worden: Defe Kafteelen zijn van 
alle nootfakelijckhepden Wel voorſien. Den 
Groot-boeft houdt zijn Wapenhups te Pi- | 
za, om diefWwille dat dit Landt veel houts 
ende —2 heeft / tot de toeruſtin⸗ 
ge der Galepen/ door welcke beguaembept 
de inwoonderen voortijts Garen ftaet ende 
Bepublijche fo wijt uptgeftrect ende bekent 
gemaeckt hebben, Doch Woet in dit War 
penhuys wevniah ghewrocht / meer ghe: 
lapt ban nieuw ghemaeckt. Bebhalben dit 
iffer noch een ín’t Eplant Elba, alwaer hp 
zijne Schepen hout, de ntenfchen/ daer inne 
Wwerckende/ Worden meert daer aeft gevoet / 
ofte ghebannen/ ofte verbonden doo: loon, 
Daer zijn twaelf Galepen/ vijf Galeaſſen / 
ende twee Galioenen; het een groot / erde 
het ander cleyn. Op de Galepen ende Goep⸗ 
fchepen Worben Slaven ende ghebannene 
gheſtelt; ende tot Overſte worden Fran- 
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coiſen / Diciltanen/ Corficanen/ Griecken/ 
ende Veel onderdanen der Bepublijcke Lan 
Venetien genomen. Aen de Galepen onders 
hout bp even fo veel Booten/ of een Wepe 
wegh min / alg Die Lan Venetien doen / dock 
nun ghefchuts. Zijn Bifcupt wort te Livor- 
ne ghebacken/ alwaer hp Ovenen heeft) Die 
ghebouden zijn 400oo, daeghs te Lachen, 
Auchergende kordagien worden alhier ooc 
mede vaerdigh gehouden / am den Schepen 
in alles te gerieven. 
Den Bertege Cofmas willende defe Zeer 

Baert onderhouden / ende zijne Daden meer 

XIV, 
Oꝛdꝛe des 
Ridders 

der aenſienlückheyds geven;heeft eenOrdre ſchaps s. 
des Aidderſchaps ingeſtelt/ genaemt S, Ste- Stephani, 
phani, berkirijgende tot Dien eynde Lan de ban wien 
Pauſen Pio 1V, ende V‚groote Pubilegien/ ingeſtelt. 
ende onder anderen dat fptot 200. Kroonen 
penftoen mochten hebben op de Kercke Van 
Bomen/ met dephepdt/ Lau ſicth te moghen 
trouwen. Defe zjn gehouden ter Zee te die- 
nen/ende en mogheñ oock geen Officte heb⸗ 
ben/ voor en al-eer fp dp Volghende Haren 
op de sea veld sert hebben, Op dat 
defe Ozdze noch te meer aenftenlijckhepds 
hebben ſoude / heeft hp hem felven het hooft 
Ban dien ingbefielt. N 
Dau aiderhande Oorloghs-tupghs is de- 

fen Printe ghenoeghfaem verften/ Want hr 
Welf 150, velt-ftuchen op het Kafteel ban 
Florencen heeft; fo zijn de andere ſterckten 
goclt mede Wel voorfien/ Voomemelijck in 
het Eplandt ban Elba, Cot zijne lijfwachte 
ghebzupckt hp roo. mannen / eude in sijne 
ftallen ontrent 150. Paerden / ban zijn epgen 
Merrpen geteelt; ende Veel Tellen ende ans 
dere faorten meer. 

Gouvernement. 

Puis het noodigh eenigh berhael te doer 
bande bedieninge der Juſuitie / uptdeplinge 
der Ampten / ende alle forme ende maniere 
om wel ende deughdelijcken teen Stadt te 
leven. Wat het eerfte deel des Gouvperue⸗ 
meute belaugt/ 't welck de handelinghe der 
faken des ftaets betreft; alhoewel dierghe: 
heelicken beftaet in den Wille des Printen / 
nochtans beraetſlaeght hy ſich met ettelijc: 
he/ die hptot dien epnde ontrent ſich houdt, 
ende voornemelijck Lan Dom loan de Medi- 
cis, alg jong ende onervaren zijnde. Daer 
zijn qheen Haetſheeren / waeromme men 
uiet eggen eu kan / dat den Haedt pets door⸗ 
ghedronghen heeft / maer Dat het den Wille 
des Princen fs: oock zijnde Befolutien/ die 
genomen Worden, aldus fekerder ende Lers 
bozgener. —* 

Ten aenfien deg tweeden deels /tweltk 
de Mozdeelen betreft; de felde Wordt bedient 
barbde ſelve Magiſtraten / die de ſelpe Waer- 
namen ten tüjde deg Dephepds/ fo in cibile 
als ctiminelefaken; Want de civile Proceſ⸗ 
fen Worden bp een ghetal Docteuren ban 

Rote, eben gelijck te Romen ende Bolonien, 
ende de criminele faken ghelijck Loozen: de 
plaetfe ban Gonfalonnier ig Verandert 
in den naem Lan Luptenant. Men fiet de 

XV, 

ghewoonlijcke Gaetfheeren/ / de Magiſtraet 
in achten / ende alle andere Magiſtraten der 

\ Steden ende Podeftarios behalben datde 
Gouverneurs der principale ſteden bp den 
Prince ghefonden worden / ghelijck oock de 
Capitepnen der Foztreffen) in den ſelven 
fant alg ten tüde tes Hepublijcr. De 
Magiſtraten zĳn driederley; Hooghe/ 

T tij middel⸗ 
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middelmatige ende lage: Ende defe Worden 

met ſteinmen ghekozen; tot peder Magi⸗ 
ftcaetfchap worden bf Evdellupden ghe⸗ 
kozen: ende worden alle defe Perſoonen Van 
Deun Prince (die defe macht aen fich treckt) 
beveltight. De uptfprake over de vonniſſen 
komt mede Lan hem/ upt de hant zijns Dez 
tretarig crimineel: Met alle welche ſchadu⸗ 
We ban Haer oude vryhepdt / hyeenighſins 
de herten zijner Onderdbanen voldoet; te 
meer om dat fp eenighſins ghelegenthepdt 
hebben/ hareeergierighept te bevzedighen 
door het profijt dat fp Lan de hooge Amp⸗ 
ten ende ghemeyne bedieninghen tonnen 
trecken. hts: 
Dit felbighe wozt te Sienna mede onders 
ouden / oock omde ſelve oozfaeck; aeughe⸗ 
ten men aldaer fiet de oude Magiſtraten / 
Baden/ authoritepdt des Paleys / Daer de 
SDepgneurpe Woont / ende epndelijcken de 
fchaduwe deg Bepublijer / bp hun booze 
maelg inder daet gebrupckt. Den Groot⸗ 
sanft hout aldaer eenen Gouverneur gene: 
rael/ die den Prince immediatelijcken ve pre? 
fenteert/ met fouverepne Authozitept/ heb: 
bende het ooge op alle dingen/ fonder Wieug 
Weten niets ghedaen can Worden / oock in 
ewichtige faken niet ſonder voorweten des 
rtoghs. 
Met dit aengeſichte ſietmen dan het gou⸗ 

vernement deſer Steden / tegenwoordigh 
ſo vernaemt van wegen hares Adels / als 
eertijts geluckigh door hare betert, Om 
dat oock den glants / met de welcke de Priu⸗ 
ren apel zijn te leven/ eenfaeck 18 die 
meer hare Majeſteyt vertoont / foo onder: 
houdt den Dertoge cen treffelijck Hof / berz 
tiert met flaet van Edellingen/ Amptlup⸗ 
den ende Dienaren. Boven dien onderhoudt 
Bp nach onttent de so. Jonge Edelen / die hp 
met grooter ſorghvuldigheyt in alle weten: 
fchappeneunde oefeningen opvoeden laet. 

Godfdienft. 

Alle de Onderdanen deſes ſtaets zijn 
Booms Catholijck, doch zijn die Han Sien- 
na wel de debotighſie ende ghenegenſte tot 
dereligie. 
Fn Tofcanen zijn drie Aerds· biſdommen / 

namelijck / Florencen, Sienna, ende Piza, 
Die ban Piza heeft onder hem de Biſdom⸗ 
mien ban Maffane, ende Civita, behalven de 
andere Biſdommen die in Corfegue zijn, 
Onder het Nerdg-bifbom Lan Sienna zijn de 
Bifdommen van Soane, Quiufi, ende Grof- 
fet. Den Aerts· biſſchop ban Florencen heeft 
onder hem de Bifdommen Han Nepe,Caftel- 
Io, Montfalcon, Viterbe, Volterre, Fiefole, 

Vanden Staet des Groot-vorfts van 
bende 75. jaren / twee maenden / 20, daghen / 
ey een hem in aen(laghen (eer gun⸗ 

igh geweeft. Í ui 
Pets de Medicis is zĳnen Wader ghes 

volght; defe heeft heur mde Äepublyche 
meer Boygerlijck dan Prinslijck gedragen, 
Je geſtorven mm het Haer 1472, 

Laurentius de Medicis (gebpnaemt Mag- 
nus Princeps Florentiz) heeft de Äepublijcs 
ke met zijnen broeder luliano (ghenaemt 
Princeps Iuventutis) geregeert;heeft hem gez 
draghen alg zijne voor· õude ſterf int Jãer 
13923inen broeder Laurentius fg ín demjare 
1478, bande Pactianen vermooꝛt. 

Petrus de Medicis, zijns Daders voet⸗ 
flappen niet volghende / is berdzeven/ ende 
geſtorven in den Jare 503. 

Tulianus de Medicis, gebpnaemt Magnifi= 
cus, zijnen Broeder is mede Verdzeben/ ende 
geſtorven inden Hare 1516, 

Cofinas de Medicis, een fone Petri, ig am⸗ 
gebzacht om dat hpde getroude Drouwen 
fochte te beflapen. A 

Laurentius de Medicis, zijnen bzoeder/ 
met zijnen Wader berdzeven geweeſt zijnde / 
Wiert door Leonem X, zijns Vaders broes 
der/ Bertage Lan Vrbijn gemaeckt : Is gee 
ſtorven in den Jare 1519. Wt deſen Lauren- 
tio is gef: Catharina de Medicis, hupfs 
bzouwe Henrici IL, Koniug ban Vranckrijck, 
bie gheſtorven is in den Hare 1589, 

Ziet daer / waer defe fprupte henen gaet / 
die in den baftaert Alexandro de Medicis op 
ghehouden heeft/ weltke gedoot Wiert op 
overfpel / na dat hp Lan Carolo V, zijnen 
Srchoonvader den tjtel des Princen eñde de 
Seigneurpe ontfangen hadde. 
Maer om te comen tot den ghenen díe 

tegenwoordigh Groot-borft is moetmen 
ban een ander eynde beminnen. 

Cofmas de Medicis, Vader des Vaderlants, 
hadde eenen broeder Laurentium, Die een 
Flozentürns Borgher Was; defe hadde ces 
nen Sone Petrum, die en hadde gheenen 
titel. 8 

petrus hadde twee fonen/ namelijck Lau- 
rentium de Medieis , bie met zijnen broeder 
Ioanne ín ballingſchap gefonden Wiert/ daor 
Petrum, een fane Cofinz, Bertoghe ban 
Florencen. 

Laurentius teelde lulium de Medicis, ghe⸗ 
bogen na zijns Daders doot upt een Concus 
bijne; defen Wiert Paus gemaeckt/genaemt 
Clemens VIL 
loannes, de broeder deg gedachtenLauren- 

tij, hadde tot een fone Toannem de Medi- 
cis, diein den Doop Lodovicus Was ghez 
noemt gheweeft/ Was een dapper Krijghſ⸗ 
man; ende is gheſtorven int jaer 1526. 

Zarfane, Sutri, Ortane, Cornet, Arezzo, 
Pienfo,Piftoye, Bine, Cortona, Caftro, Peru- 
fe, Luca ende Lune, 

Cofmas de Medicis, zĳn fone/ 18, jaren Eerſte 
out zijnde / is Boor zijnen Pebe Alexandro Groot-boaft 
gefubrogeert in het Bertoghbom ban Flo- ban Toſca- 
rencen, gouverneerde de Bepublijcke gantg PP 

Genealogie der Hertoghen 
van Florencen. 

Cofinas de Medicis heeft be eerfte fondaz 
menten defes grooten gheflachts gheleydt / 
is derhalven bp ordonnantie Vader des Va- 
derlants genaemt. Op heeft de Floꝛentijnen 
feer geluckelfjcken geregiert, alg zijnde een 
vertreck der braeffter mannen zijns eeuws / 
ſo in wetenfchapper/ alg in Wapenen. Is 
gheftorben in den Jare 1464. gheleeft heb⸗ 

Wijffelijcken. Defen Hertogh ban Floren- 
cen is ghemaerkt eerfie Groot vorſt ban 
Tofcanen Doo? denJdaug rio V‚int jaer 1569, 
Op zijne krooninghe zijn / dooz bebelbeg 
Paus / deeg volgende woorden ghefchze ben: 
Pius V, Pont. Max. ob eximiam dile&tionem 

‚ & Catholice Religionis Zelum, precipuum- 
que luftitie ftudium donavit. Is geftorben 
int Haer 1574, zine kinderen waren: 

Francifcus de Medicis, tweede Groots 
vorſt ban Tofcanen, is geftorben in den jare 
1587, Babbe tot eeneerfte hupfbrouwe ghe⸗ 
trout loannam Ban Ooftenrijck, een dochter 

aro⸗ 



Tofcanen, ofte Hertoghe van Flotencen: 
Karolì V, daer na Blanche een Denetiaenfe, 
Die maer bf uren haren Man en over-leef: 
be. Onder andere kinderen / heeft deſẽ Priu⸗ 
te oock gehadt de vermaerde Princeffe Ma- 
ria de Medicis, een Bupfvzouwe Henrici 
Magni, Konings ban Vranckrijck. 

Ferdinandus,een Bꝛoeder Francifci, verla⸗ 
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tende ben Karbinaels-hoedt /f8 geworden 
de derde Groot-borft: hedde Cacharinam, 
een Dochter Karoli , des Hertoghs van Lo- 
reynen, getrout; is defe vooꝛleden jaren ghe⸗ 
ftozven ;, ende heeft zijnen Zone tot Succef> 
feur; dienuregerende ig, gr 

Ben Stact des Hertoghs 
Van 

VREB XN B 
Kort Inhoudt: 

V 
Elck den omgang ende de grenſen Des hertoghdoms ban 
Vrbijn 3ijn/ ende welcke Steden daer in gelegen zijn. 2. Det 
Landt beucht-baer in Kozen / Wijn / vijghen olpen etc. Maer. 

zijn Locht ontrent Pezare ende Foſſombrone onghelont-3,Zijn rijckdom bez 
ſtaende in De Wijnen Pizaure, ende drooge vijgen:ende hoedanigh de inkomſt 
deſes Hertoghs is. 4. Zijn ſterckten in Krijghs · volck / oock ban zijn Fortrelſ⸗ 
fen. 5. Cataloge der hertogen van Vrbija, Die Daer cher 
tot den tegenwoordigen tijdt tac. 

Sn Cfen Hertogh befit een deel ín 
S\ Vmbrien ende een Deel in Marc- 
Bes \) ka, feven Steden ende meer alg 

JE 300. Kaſteelen. De Steden zijn 
PAS Vrbijn,Eugube,Cagli,ende Foſ- 

Beer KJ) fombrone; ende dele zijn Van 
get Bertoghdom Lan Vrbijn, daer na S.Le- 
on, Die de Hooft-ftadt des Graeſſchaps ban 
Montfeltreíg / Senegaille ende Pifaure, De 
lengde defes Landts ig ontrent van Go.mijz 
lẽ / ende zijn breedde ontrent van 35. Let heeft 
tot greufen/ jais daer in geboert / met den 
Staet der Kercke / vande welcke defen Herz 

Ven Gers toghe een Leencheer ig / ende betaelt noch 
togh ban Vr- jaerljcks renten/tot kenniſſe / voor het Lant 
bijn is des dat hy beſit / de ſomme Lan 2240. Kroonen: 
Paus Leen? gen D'ander zyde bepaelt hp met den her⸗ 
ae togh ban Florencen. 

rbijn, fs een vande oudtfie Steden Lan 
Italien , de welcke Plinius ende Tacitus oock 
Berco — . @en tijde Conradini Heg laetften 

rtogh ban Zwabe, was defe Stadt de 
raven ban Feretra onderdanigh/ ban de 

welcke de Pa-bolgeren hare Beerlijckhepdt 
door vervolgh beg tits aengroepende/ oock 
Eugube hefeten hebben, Defe Stadt is 
fchoon ende Wel-betinunert/ ende ís de gez 
woonlijcke woon· plaetſe der Hertogen. Pi- 
ſauren heeft oack heerlijke Bupfen/ fo veel 
pock algeenighe Stadt in Italien, ende Fof- 
fombrone hp de Dude Forum Sempronij gez 
noemt/ is bolck-rijck, 

Geftalteniffe. 

Bet Tandt ronde-om de Stadt Vrbijn u, 
is feex goedt / oock gants vruchtbaer / ende 

geheerlt hebben 

draeght ſoo goede vruchten / ale men ſoude 
konnen wenfchen, Het Landt vondg-om Pi- 
fauren heeft feer quade Locht, doch het 
aerd-rijek 18 goedt/ende draeght beel vruch⸗ 
ten/ Voornemelijck Dijghen ende ercellente 
Wijnen / alg oock te Foffombrone ; hoewel 
datter een ongefonde Hocht fp’ nochtans 
geeft het Landt Veel koren / ende alderhande 
granen / ende noch meer in Wijn eude olpe/ 
ende Verfchepden frupten/ die Van een aen= 
ghename fmaeck zijn: ende om met eenen 
woorde upt te fpreken/ defen ſtaet is vrucht” 
baer / ende overvloedigh in alle noodtfakes 
lijcke dingen, 

Rijekdommen. 

Een goedt deel deſes Staets is geleghen 
aen De kant van de Adriatiſe Zee/ ende is ges 
machelijck / oock veel profits voort· brꝛen⸗ 
gende; ende Dit om bele dingen die aldaer Lan 
alle kanten gebzocht kofmen worden. Wen 
bzeigt de Wijnen Lan lifaure na Venctien, 
Waer af de inwoonderen een groot gheldt 
ſtrijcken alg oock ban hare Vijghen / die fp 
mebe aen die Ban Venetien , Bolonien , ende 
beel andere Volckeren Lerkoopen, 
De inkomſte deſes Princen ban Erben/ poe veel bee 

cijnſen / ende fo bele Menten/ ig ontrent De fen Wertoge 
100000. Kroonen; ende is bupten twüfel / in⸗ jaerlics fn 
Dien hp zijn bolck over-laden Wilde/’tig niet komft beeft. 
te twijfelen of foude Veel meer konnen krij: 
gen: Baer hp volghende ’tgebrupckt zijner 
Vooꝛſaten (de welcke geweeſt is / hun felven 
boowemelijck tot de behoudems zijns 
Volcks in briendtfchap te makë) bernoeght 
fich metde faken in eenen ak: te laten / 

5 

11, 
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de met minder geldtste leben. 11 

Defen Hertoge en ſtrjckt nergens meer: 
der profijten af / dan ban de gtanen aller zj⸗ 

ge Waer 

4 ner ſteden / die hy befit: aengeften men niet als : 
leenin de Stadt Senegaille „ enfiet arrive⸗ 
tende graven Van zijnes Ercelenties Lau⸗ 
den / maer oock upt den Staetder Kercke/ 
geben ende gebracht indefe Stadt door fez 
ere perfoonen/ die het wagen derven de ſel⸗ 

be upt des Paus gebiedt te halen fonder zij⸗ 
nen weten;ende alhier wordt een groote mez 
nighte geboert. 

Sterckten. 

Iv, Defen Hertoge behoort grootelijcks gez 
achtte zijn; eerſtelyck / om dat men upt sijn. tghoom ban Vrbijn, ende bet Graeffchap 
Landt meer alg r2oo. inden oorlogh ervare⸗ 
ne Soldaten faude konnen toeruſten: die haz 
ren Prince oock getrauwelijcken volgen ſou⸗ 
den / alwaerde ghelegenthepdt preſenteren 
faude: Ten tweeden / om dies Wille dat fp | 
hoe-Wwel geen groot Landt / ofte inkanrften 
fte)nochtans Mmeeſter over de herten zijner 

Onderſaten is; als de welcke voor lijf ende 
leben gewilligBlijcken op-fettenende Wagen ! 
fauden. 
Wat nu de ſtercke plaetfen defes Landts 

aengaet/ de ſelve zijn wepnigh. Vrbijn fs 
weerbaer ghenoegh : Maer Pizaure Wordt 
boor ſterck gehouden / ende heefteenftevctt 
Kaſteel: Behalven dit zijnder noch eenighe 
tamelijcke weerbaer plaetfen/ die ten aenfien 
hares gelegenthepdts niet te berathten en 
zun. 

De Hertogen van Vrbij n. 

Fredericus vã Montfeltre Was in sin eerfte 
Haren boo? forte geadopteert door GuyBalde 
Antonio, Deere ban Vrbijn, de welche Hele 
Jaren gheleeft hebbende ſonder kinderen / 
hem felven inbeelde Dat Fredericus in defe 
Landen zijnen Erfghenaem blijven nrofte/ 
upt welcke oozfaeche Fredericus zijn groote | 
neerftichepdt dede om hem felven foo bele 
mogelijc was / in de goede gunſte ende liefde 
deg balcks te frellen/ als sock om door zijne 
deughden ende fonderlinge fedighepden der 
onderfate herte geheelijt t'fijnwaerts te trec⸗ 
Een. Defen voorndemden Guy Balde kreegh 
In zijn oude Daghen eenen fone / die hp 
Oda Antonio noemde/ fulchs dat Fredericus 
van defe heerlijckhepdt upt ghefloten bleef. 
Evenwel en berminderde de affectie deg 
bolcks tfjnwaerts niet/aengeften de deugh⸗ 
den ’tfelve genoegh berdient hadden. 

Boe ende in Oda Antonio, na de doodt ſyns Vaders 
wat manie⸗ 
ren deſen ffact toren tel dragende / is Hoor ſommige confpiratenrs 
heriogh⸗ _ om-gebracht/ noch gants Jona zijnde, fonder 
bomgbes eenẽ Erfgenaem nate laten:fo dat Fredericus 
maeckt is/ met ghemeyner toe{temminge des volcks 
ende wie ben geroepen is / ende heeft niet alleen ban den 
eerffen fp Saug dit Land teleen ghehouden/ maer is 
hf Daer en boven noch gemaechteerfie Hertoge 

ban Vrbijn. ú 
Deſen Fredericus liet na sijn doot tot Erf, 

genaem deſes Kants zijnen Sane Guy Balde; 
be welcke niet tegêftaende dat hp ef Douwe 
getrout hadde nochtans evenwel fonder kins 
Beren bleef;oor gichtighefi derhalven fonder 
Hope / om eenighe te konnen krjghen. Daer” 
omme adopteerde hptot sijnen Done / met 
betwilliginge deg Paus Francifcum Maria de 

wee ft. 

hem felben in't heerffen te ftout ende berme: | 

la Rovereszijns Dufters ende een Kapiteyn 
van Komen Done, de welche Deere han Se: 
negaille wagzende geve des Paus Sixri,ooc 
bleefchelijck 22oeder lulij LL. 
‚__Francifcus Maria begaf hem tot de oefe: _ rrancifcus 
ninge der Wapenen/iu de welche hp ſodauigẽ Maria cen 
ot a epnde genomẽ heeft / dat hp verdient vermaert 
eeft/ ghenoemt te worden den alants ende Brĳgbfman 

purck van lralien, Deel treffelijchie Ampten J 
heeft hp in den oorlogh bedient/ als geweeſt 
zijnde Lapitepn generael boor de Gepu— 
blijcke van Veneten, te oock een wepnigh 
Voo? sijn doodt geweeft Generaelte Lande 
bande Ligue / die tuſſchen denPaus Paulum 
IL, den Keyſer Karolum V, ende de Digneuz 
rie ban Venetien Was. 

Francifcus Maria befat bebalven het Her⸗ 

ban Montfeltre, noch de ftadt Senegaille, dre 
Van sijnen Vader beferen hadde geweeft?; bez 
halben defe alle hadde hpnoch van den aus 
tot recompeincp Van beel gelts dat hp aeudé 
Roomſchen Dtoel ten achteren Was/ ende 
vooꝛr bele dienften aen de felve ghedaen/ de 
ſtadt Pefare, die wel eer Laude Sforcias be⸗ 
feten hadde geweeſt. 

TerWwijlendat de Paus lulius II, leefde/ Franci 
bleef befen Francifcus Maria ín goede ruſte M tia an 
binnen zijn Landt, Maer doen Leo X, upt panden f 
den ghellachte ban Medicts , Paus ge oz- Paus Leone 
deit was/hadde hp veel rafernpe/ aenghefien X, upt zin 
defen Paus hem in korten tijt Ban zijn rijck tück geftoaz 
beroofde/ eñ gaf het felbeLaurentium de Me- Et. 
dicis, Pader Catharine de Medicis, Woninz 
ginne ban Vranckrijck, 
Francifcus Maria,Booz defe handelinge / evẽ⸗ 

Welde groothepdt zijner couragie miet ver⸗ 
lozen hebbende) alg mede niet zijne Dappers 
heydt nochte voorſichtigheydt / Leel min de 
toe-ghedaenhept ſyns volcks / beftont met 
4000. Spangiaerden,/ de welcke op-getogen 
Door zijne Broombhept/ hem geerne gebolght 
hebben/ nochtans gelt gebzeck hebbende en 
aller-hande noodtfakelijckhepden/ even-Wel 
tegeneen foo grooten hepr-leger des Paus 
gewillighlücken hum frellen doeften; hp met 
defen kleynen haap een groote bloed ſtortin⸗ 
ge oarder zijne Wpauden ghedaen hebbende, 
verkreeg alle zine Landen in Wepnige da: pes dagh 
gen wederom’ nptgenomende ſtadt Pefâre. mer 4ooo 
Dp hadde ban Leonora Gonfaguo twee So⸗ Spangiaetz 
nen/namelijck Guy Balde, ende den Wardie den alleens 
nael; met noch drie Dachteren/Waer af D'eez lücken bees 
ne getrout is gheweeft aen den Dertoge ban felt zhnde. 
.. ..... AMeender voornaemſte Peins 
ren Ban Napels;de tweede Was ghetrout aen 
den Heere Alfonfe d'Eft, ef de derde Was de 
huyſpꝛouwe ban ben Marquys Lan Mafle. 
Da dat Guy Balde geweeft is den bierden 

Bertoge/ alhoewel fchoanden voornoemdẽ 
Laudentius deMedicis hem noch toor eé wijz 
le tijts Dertoge van vrbijn noemde; evenwel 
an dat hy Landit geflachte niet enis / fa en 
is hyoock ban hem lupden onder het getal 
der Dertogen niet geftelt. Dp hadde Lan zijn 
ree Dupf-brouwe Victoriam, Farne- 
1m. 

Francifcus Maria,eê Pꝛinte ban warkeren 
neefte / ende feer geneyght tat de Lichame⸗ 
jijcke oeffeningen/heeft getrout MeProuwe 
Lucretiam van Eſt, de DSufter des Hertoghen 
ban Ferraren. 

Wint het 
ſelbe in wers 

Den 



Ben Stact des Bertoghs 
Van 

MANTVA. 
Kort Inhoudt: 

1. At den Hertoghe tegenwoordigh belit. 2. Oudtheydt des 
V Stadts Mantua, ende hoe Die al boog Troyen gebouwt Ip ghez 

weeft, 3. Ban verſchenden Heeren befeten/ ende epndeliyck onz 
der Get gebiedt dect Gouzaguos gebracht. 4.Gelegenthepdt deſes Stads; 
zijne Deerlijcke gebouwen ende Paleps ban Marmirol. s, Wan 't Marqui⸗ 
ſaetſchap ban Montferrat, voortudts beheerſt door De Paleologos: wanneer 
ende doo? Wien het in een Hertoghdom gericht is. 5. t Landt Lan Moutfer- 
zat ig van grooter rapport: Gen warme Fontepne / die cock Meditinael ig, 
te Aiquc. 7. Bie ban Mantua zijn Beminnaersder Hebrecuſe ſprake / meer 
alg eenigh bolck: ſlecht m kleedingen / (out ban humeur / ende ſtuyr teghen 
hare Wijven. s. Welck de inkonſlte des Hertogh jaerlijcks is. o. Zijne 
Sterckten ende Kupterpe. 10. Banden Kaet ban Mantua, ende Gouver⸗ 
neut Ban Montfertar. 11. Gen Lijtte ger Hertogen van Mantua, Je 

ms En Hertogh Lan Mantua en 
À befit gheen kleyn Landt in 

realië, maer mach dẽ groot: 
fien na den Dertoghe ban 
Florencen gheftelt worden, 
Hy befit al tgheen eert jjdts 

— » Onder de Juriſdictie vã Man⸗ 
vaa Was / ende behalven dit noch het Mar⸗ 
gutfaetfchap van Montferrat, ’twelck veel 
grooter ís als het hertoghdom ban Man- 
tua, 
De ftadt Mantua, leggende in Lombardyé 

aen gene zijde de Po; is 670. Haren ouder dan 
Romen, ende is gefticht Go, Jaren boor den 
oorlogh Lan Troyen. Is Loortijds Woofdt 
geweelt ban twaelf Hetruriſe Colonten (of 
volck-planten:) Bach na’ tgetvoelen Ban anz 
dere gheloof-weerdigher/ 18 wantà de Loor: 
feghfter de fiichtfter hier af geweeft. 

gende Gauloifen in Iralien quamen / 
ende de oude vryheydt der Tofcanerg ter ne⸗ 
ber wierpen/is defe ſtadt Lan hun mede ber: 
obert, Hebbende daer na den Romeynen gez 
hoorſaeint / ende het Gück (tevcarijl het in zijn 
grootte Was) is het onder de macht der 
Gotthengekamen/ daer na onder de Lot: 
baerderr; defe wederom upr Italien door Ca- 
rolum Megnum gerdzeben zijude / íe het on: 
der ‘tghebiedt der Keyſeren Weer-ghefteit, 
Maer demacht verminderêde/ doot twiſten 
ende fchepdinghen zijner Sucteſſeuren / ende 
dat de ſteden van Italien hun in vryhept flel- 
den / heeft Mantua ban gelijtken gedaen,; tot 
dat den kepfer Otho I het ſelve heobaldo, 
Gravbe ban Canoffe, deſe ſtadt ende Juriſ⸗ 
Dittie Boor stre getrouwe dienſten gegeven 
Heeft: Maer den Stamme deſes Theobaldi 

komende op te houden / is inden Jare ong 
Beeren 1220 Den Deere Sorder Marckgrave 
tan Goite,daer Meeſter af geworden / tegen 
ſtaende De tprannpen ban Ezzelin, ban Pa- 
dua, Deſen is gevolght bande Tpranriëbeg Boe Mantua 
huys ban Bomalcofo, die inden Hare 1319. 
daor de Gonfaguos verdreven Wierden: eude 

onder t ge⸗ 

biedt der 
Gonfaguos 

int Jaer 1328. Heeft Ludovicus Gonſague penomenis/ 
(Sone Ban Guy de Gonfigue, gefprodter pt ine wan⸗ 
een oudt ende edel geſlachte / alg de welcke/ neer. 
ten tijde Bat He Konrbardeirinitalien Waren) 
in achtige af Waren) begomen te gebieden. 
De Stabt is groot / ſchoon ende luſtigh/ 

bal fehoore Dupfen/ van veel treffelijcke 
Tupden bewsont. Fe gelegen bp het Pep: 
Benac, upt de welcke de Miviere Mince 
ſprupt / de welcke vloeyẽde tot Mãtua, maeckt 
aldaer een JBepz/ ende omcingelt aldus de 
Stadt / ende verder Vloeperide/ valt fp in ke 
Po, Outrent Lijf wilen van Mantua, gaende 
daoz eenen breeden met-boonten-beplanten 
Wegh/bindmerMarmirol, twelch boorwaer 
een Koninglück Paleys is / met groote hó- 
ften gebaukut eñ bequaem om eentah Prince 
(hae hp oack ware te lageren/ Die met groo⸗ 
ter berwarideren defe Boor-treffelijchbepdr 
aenfien Mude, An Dit Dupe fiet men veel 
fchoone Jantepnen/ met een Wouderbaer: 
lijcke konſt ge wrocht/ Meprkens bolalder⸗ 
lep bis / fuftíge Boont-gaerden/ ende alder- 
hande Boomer. Daer zijn noch eenige ans 
dere Steden in dit Lant/ doch} Mantur wegh 
genomen zijnde/ is het ander wepnigh te bez 
Dupdeit- 
Dat het Marquiſaetſchap Lan Montfer⸗ 

zat belangt / dat is befloten tuſſchen de Po eũ 
de Tanate: Dit is een Dan de fever Margui⸗ 

faetfchappen 

IV. 

lick jPalapa 
Maxmirol. 

Vé 



Wie D'eerfte 
Bertone ban 
Montferrat 
gemaect fp/ 
ende wan⸗ 
HEET. 

VI. 

VII, 

VIII, 

500 
faetfchappen dooz den Kepfer Otthonem 11, 

íngeftelt / die elck der kinderen ban Aleran 
vn Saxen eere gegeven heeft. 

Dit FParquifaetfchap is befeten geweeft 
banden Hupſe der Paleologos, tot den jare 

1534. Dat loannes Georgius (de laerfre der 
Paleologos) doodt zijnde, Carolus V‚den Her⸗ 

tage Ban Mantua Wettelijck Erfgenaem ban 
Montferrat te zijn; eñ ig in den jare 175. door 
ben Kepſer Maximilianum tot een Hertogh⸗ 
dom op-gericht: Guilielmus III. Hertogh 
van Mantua, Wierdt genoemt eerfte Hertoge 
san Montferrat, J 

Den Hertoghe ban Mantua heeft ín Dit 
Landt drie ſchoone Steden / namelijck Ca- 

fal, S. Bas, ( ghebouwt in den jare 1474. door 
Sixtum LV , zijnde nu Volck-rijck ende Wel- 
betimmert) Álba, ban Plinio toegenaemt 
Pompeia, zijnde grooter dan Cafal, enbe Ai- 
que 18 mede een tamelijcke groote Dtadt. 
Behalven defe zijn aldaer noch de Steden 
Villeneufve, Balzole, Trine, Palais, Biance, 

erde Libourne, die oock den Hertoge toebe⸗ 
hooren: ende om kozt te feggen/ men gelooft 
dat hp hier ontrent de 65. Dteden befit / bez 
palveneen ontelbare menighte vanDorpen. 

Geftalteniffe. 

Bet Landt rands-otn Mantua ig goedt/ 
ende bzengt zijne Heeren veel profijt op daer 
het wel bebouwt is. Boven al is dien wegh 
luftigh om fien / diemen gaet Lan Mantua na 
Marmirol. Bet Landt ban montferrat ig onz 
ghelijck / dach brengt even-wel aliedinghen 
boot / noodiahtot onderhoudt des levens. 
Bet begint ontrent ten mijl berre Vande Al- 
pes» ende ig af-ghefchepbt door een vlack 
veldt / leggende tuffchen de Heubelen (daer 
het bol af is)ende de Alpes. Daer enig niet/ 
of bet gt bebouwt / van wegen de ganes 
oighepdt es Tandts · De Tanare befproept 
be Mincker zijde / ende de Poderechter. Let 
beeft warme Pontepr-wateren: ſommighe 
(eggen ooch/ dat alhier het kruyt op-komt/ 
eude groept Ínt midden der fiedende wate⸗ 
ren. Get Kant rontſom Cafal is eenfdeelg 
black/eenfdeels bergbigh: ende over al waft 
menighte ban Mozen/ Wijn/ ende andere 
Aerts vruchten. De locht der ſtadt Alba is 
ongeſont / doch is zijn lant goet ende Leucht: 
baer/ befpoelt wordende Lan de Tanare. De 
ſtadt A ique is bermaert ban weghen zijne 
Warme medicinale Fontepnen. 

Hare Zeden. 

De Ftaltanen achten dat de FPantuanen 
ouder andere talen/ de Debzeeufche voor al- 
le andere lief hebben; gelijck fp (eggen dat 
die Van Calabrien gants tot de Griechfche 
me geneyght zijn · Dock fepdtmen dat 
Pp feer bot zijn tegenden vreemdelingen ens 
Be Vrienden; dragheu flechte cleederen/ Die 
meer Einderachtigh/ alg maunelijck zijn ; 
zijn uptfuppers der vreemdelingen / oock tot 
Den laetften penning. Ceghen ben Wijven 
zn fp ftout ende fruprte ghelijck. Die ban 

lontferrat ʒijn gewatureert ghelck die Lan 
Piedmont (hier bogen ghedacht.) 

Rijckdom. 

Wet landt Lan Mantua is goet om zijne 
meefteren te onderhauden/ Doch niet oM 
gelt upt andere landen tetrechen: fo dat de 

Van den Staet des 
‚ inwoonderen Wel leben Komen Bau tgene 
bet Landt hun op-brengt/ doch geen Koop: 
handel drijven/en daer upt eentgen tijckdomt 
vergaderen. Men houdt / dat den Hertogh 
van Mantua meer als scoooo, Kroonen jaer⸗ 
lijks van zyne Landes inkomende heeft / en⸗ 
de foude noch veel meer krijghen / mdien hp 
zijne Onderfaten in alter facht-finnighepdt 
uieten handelde, 

Sterckte. 

De Stadt Mantua ig feer tercht / fo wel 
bauwegten zijne gelegenthepdt/ als bande 
faetiftcatien daer een gemaecht; ende heeft 
behalven dit noch deſe particularitept/ Dat 
men daer niet dar: met Bruggen kari in koe 
men/die den ingaug Dapper verfwaren voor 
Die daer pets op Wilden upt-richten. Cafal 
heeft feer ſtercke Mupren / zijnde ban de ou? 
de Marquijſen gebouwt/ die aldaer hare 
woon plãetſe hielden/ ende tinrmerdeu daer 
pock een geweldigh Kafteel. Maer in den ja⸗ 
Te 15go, heeft Vincentius Gonzague aldaer 
noch een ander Fort latenmaken/ ’twelcke 
9002 ouwirbaer gehouden Wozdt/ende Wart 
bphun Citadella ghenoemt, Den Hertogh 
heeft mere ee; goeot ot te S.Salvadore;ges 
Ick oock voch meer anvere/ welckers herz 
haelte mioepelijck voor den Lefer zijn ſoude. 
JRen acht de upterpe ban Mantua de befte 
van geheel Italien, gelijck oock de Italia⸗ 
nen ſelfs bekeunen. 

Gouvernement. 

Den Hertogh hout bi nen Mantua zijnen 
Raedt / die ke. vifje veemt ban alle (aken/de 
Juſtitie betreffender aen: bet lefte reſſort. Iu 
Aontferrat ig een Govverveur, Die ſich bine 

nen Cafal onthoudt / met een Hof van Juſti⸗ 
tie boor Het gantſche Wertoghdom Lan 
Montferrat, 

De Hertogen van Mantua, 
Ioannes Francifcus de Gonzague ſucte⸗ 

deerde zijnen wader Ioanni Francifco, Heere 
van Mantua, ende was den eerſten Marquijs 
inden jare 1433.Door DÉ Kepfer Sigiſmoñdo, 
die hem een Wapen gaf/ daer in een {Warten 
Arent op een ſilver belt met een root Krups. 
Is geftorven/ hebbende zijne Beerljckhept 
ouder zijne kindert verdeplit ín Den jare 1444, 
Deen doodt zijnde liet zijnen Done Lu- 

dovico de Stadt Mantua, tet al het gene dat 
na Veronatoeiepöt. Defen fireedt langhen 
tijdt tegen zijner: Broeder Carolo, ende bleef 
— vittoꝛieus. Se geſtoꝛven int jaer 
1478, 

Fredericus de derde / Marqiſtjs ban Man- 
tua, was fo mildt tegen — Onderſaten / 
dat hp hun fomwijlen oock Wel gelt leende, 
Sterf in't jaer 1484, 
Francifcus volghde zijné Vader;was deere 

fie ban alie d'Italiaenſe Princen/ die zijnen 
baerdt lang-upt waſſen liet. Wierdt geacht 
de dapperfte Hooft· man zijnes tijdts: geko 
ren zijnde tot Deldt-overfte der Denetianen/ 
heeft hp twee fchoone victorien Verkregen. 
Sterf in'tjaer 1519, 
„Fredericus is hem gevolght / voch jong 

zünde / is hp Veldt-overfte deg Paus ende 
ber Flozentijnen ghekozen. Is door Caro- 

1x, 

De Kupter 
rpe ban Mâ- 
tua woꝛt bez 
Kent De bes 
fie te zjn 
ban Lalien, 

X. 

XI, 

{ J 

lum V, (van zijn Krooninge komende / gez 
ſchiedt door Clementem VII, —— nti |ä 
eerfte Bertoge banMantua genoemt gewee 

Heeft 
„ Mantua, 

id 
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Serrat aen sE 1540, 
hun ghekoe Francifcus tweede Bertoghe 
mente, ende Par —— Ban Montferrat, volghde in 

het öchsle 
onder de — 
tael Hercules, Getrout hebbende Cathari- 

Guilielnaus fuctedeerde zünen Wroeder 
Francifco ín de Landen ban Maite ende 
Montferrat, ‘twelck boor Den Kepſer Maxi- 
miliano II, ineen Hertogdom op-ghericht 
sne Aare 1573. Is gheftorben inden 

are 1587 · 
Vincentius is ʒijnẽ Vader ín alle zijne Lans 

den ghefuccedeert: Wagontrent den Tare 
1608 ãn de Peder-landen/ onder andere oock 
te Leyden ín Hollandt; Ende is tegenwoor⸗ 
digh regerende, 

Ben Staet des Hertoghs 
Van 

MOD EN A. 
Kort Inhoudt: 

ban Ferraren gen den Roomſchen Stoel beoogt. z. Woe Ferraren 
1. R Edenen waeromme de Paulen pretenderen dat het Hertoghdom 

den Paus door Dom Ceſar VE ober · gegeven is / ende op welcke 
atctordantie den voornoemden Dom Ceſar daer upt ghetrocken (p. 3. De 
Stadt Modena eertijdts ban Den Komepnen beheerſt daer na ban Den Got: 
then/Bunnen ende Lombarde geruwineert/wanneer ende hoe weder op gez 
bouwt. 4. Beheerlſt van berfchepden Bolckeren. 5. Van Rhegge, ende zij⸗ 
ne berfchenden Weeren eer het onder De macht Ban Dom Cefar d'Fi gekomen 
ig. 6. De hoedanighendt der Landt ban Rhegge ende Modena. 7. De Bor 
geven ban Modena ende Rhegge ſcherp· ſinnigh van geeſte ende Minnaren 
des gulde vepbhepdts. 

Reis Plange geleden wiſte den Paus 
2, zijn fake fo wel te debatteren tes 

ug Dom Cefar d'Eft, bat hp 
SEG), * (omt velerley redenen) uyt 

BNS RP /B Ferraren ſtelde doorde welche 
NAE Ip pretendeerde dat het Her⸗ 

toghdom ban Ferraren aen den Koomfchen 
Stoel behoorde. 

Meden ves, D'eerfte reden was / dat de Belijdinge en 
Waus/ op De verklaringe deg bolckg Lan Ferraren, Die 
betljertochs hem tot haren vechten Heere bekenden / 
ee „ban behoorden in allen ike epe te mo⸗ 

errare Dief ghen zjn, Ten tweeden/ dat hp erkentenifte 
tenderende. gffer Bertoghen hadde / upt ben hupfe Eft: 

Ten berdben/ een ontelbare menighte Lan 
Bullen/ Oetropen/ ende Inveſtitũren der 
Paufen/beginnende Ban Innocentio III.Al⸗ 
legeerde verder /dat de Paufen menigh-mael 
door middel ban recht ende Wapenen Ferra- 
ren — hadden upt de handen Lan 
verſcheydene die 'tfelfde innemen Wilden. 
Behalven dit / dat verſcheyden Keyſeren ber: 
Blaert hadden / dat de Stadt Ferraren deg 
Boomfchen Dtoelg epgen Was; als Caro- 
lus, een Sane Caroli Magni, die ten tijde Pa- 
fchalis I, ge'eeft heeft/ beveſtigende de gifte 
Die Pipinus gedaen hadde/ ende rromfneerde 
Ferraren deg Moomfchen Stoelg : daer na 

J 

Otto 1, ín de gifte / Die hp aen Ioannem I1, 
dede/ beveſtighde de voorß. gifte/ Die oock 
inhet Concilie ban Lyons boor goedt ghe⸗ 
kent is met alle zijne Privilegien. 
Dan den Lolcke/fepde hy / dat ten tijdeGre- 

gorij IX, met klock-gellach doot eenen 
Procureur/ Bonin genoemt, ín volle Ver⸗ 
df geboodt / datmen den Paus ghe⸗ 
oozfaembepdt bewijfenfoude/die hem oock 

daeromme ſekere inkomften verleende. Dat 
ten tide Vrbani IV, Honorij IV , ende Bo- 
norij V 1I1L’tboornoemde bolck den Boom” 
fchenStoelerkende/ hem betalende fekere 
jaer-penningen. Dat ten tijde Clementis V, 
in den jare 1301, aen tvijfde jaer zijnder res 

ieringhe / tvoornoemde bolck den Room⸗ 
feben toel erkende / ende dat den Paus al- 
daer eenen Lieutenant ende Gouberneur 
fondt / flelde aldaer Statuten / ende ordon⸗ 
neerde de maniere jöne Gouvernements ale 
daer / maeckte oock een getal Officieren/ en⸗ 
de het bolek beveftighde de erkent eniſſe deg 
Boomfché Stoels door Veel-buldige Aten. 

Ende om dat ten tijde Gregorij IX, Die 
Landen hupfe d'Eſt Hoor de Pauſen begone 
den te goiwerneren / fepde hp derhalven / dat 
de Beeren Van Eft niet alleen altijdt boor de 
Paufen gegouberneert hadden / maer daer 

beneffens 
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beneffeng be Pauſen altijdt Loor bes Stadts 
Heeren erkeũt hadden: ende dat deneerften 
(genoemt Azon d'Eft) aldaer door den Paus 
Gregorio 11, tot Gouverneur geftelt Was. 
Watdaer na/ ten tijde Gregorij XI, in 

'tjaex 1372. op heteerfte jaer dat hp de Hee⸗ 
ren van Eft aldaer ín beſit geftelt hadde/houz 
Dende te Ferraren Den Kardinael Perrum 
zijnen Legaet/ hp hem fondt een inveftiture 
in den perfoon Lan Nicolao ende Alberto, 
fonen deg voornoemden Azonis, boor haer 
gantfche leven / met een jaer-penning daer 
bp van bier duyſent Ducaten, bebelende den 
gheſeyden Legaet hunlupden de genoemde 
inbeftiture niet te berleenen/ foo {fp niet al⸗ 
boozen bpeedeen beloofden / de Dtadt/ na 
den berftreechentijdt ban deſe üweſtiture / 
wederomme te geben/fonder inte houden de 
Herbeteringen ofte andere onkoften;sende dat 
fp oock alvooren berklaerden/ de Stadt den 
Boomfchen Stoel toe te behooren/ gelijck fp 
pock deden des jaers 1572. den 15. Jep. 
_ Dat de voornoemde van Eft altijtg nie uwe 
inveftiture behouden hadde /verlengende het 
eerfte octrop / tfedert Bonifacij IX , tijden/ 
Die Gun defe Fndeftiture beveftighde. Cude 
in't kozte/ dat Alexander VI, altantpe ghe⸗ 
maeckt hebbende met de Voors. van Eft, int 
Haer 1so1, bebeftighende alte de Fnvertituz 
ren / beginnende Van Sixtro IV, hen een nieu 
We Anveftiture bebeftighde tot inhet berde 
geflacht/. bermeerderende den Jaer pen⸗ 
uingh tot 1000. Kroonen/ ban Weghen vele 
koften/ plee tot berbeteringe des flads, 
Dat Leo X, in begin zijns Pauſdoms den 

Hertoghe in zijnen ftaet Weber ſtelde / die hp 
booz de privãtie lulij befeten hadde, ende dat 
den felven Leo daer ta Lan Wegen Modena 
tnde Regge deſen Bertoghe afftelde ende er” 
commuũteerde / die door Adriano VI, weder 
Herſtelt wiert/ op ſekere conditien die altijds 
onderhouden zijn ge weeft/ dat namelijck den 
Bertoghe gheen fout te Comaquie maken 
mochte / mãer wel den Paus · 
Dat Clemens VII, Lan weghen Hat den 

Hertoge in Regge getreden was / terwylen 
bat den ſtoel ledigh ſtondt hem ercommuz 
niceerde; roepende de Chriſten Princentot 
zin hulpe op het weder-krjghen van Ferra- 
ren; maer om dat den Hertoge Veel ſchoone 
beloften dede acn den Paus / de uptkomft anz 
ders gebiel. alten 

Paulus UI, ſtelde den Hertoge in befit/ foo 
boor hem als boorde Fa-komelinghen Al- 

phonfi, hem octroperende het Hertogh⸗ 
dom Lan Ferraren, met zijn toebehoosten/ 
oock alle de Collen die zijne Door-faten gez 
rechtelijchen geepft hadden: hem daer bp 
noch inweſtierende in alle de gerechtighep: 
den / bieden Hoomfchen Stoel pzetendeerde 
in de andere Landen / door den Bertogen/als 
te Modena ende Rhegge: ende accordeerden 
dat bp gevalle Lan eyndinge des geflachtse/ 
men de Ducceffeuren des Hertoghs foude 
citeren door contradictie / indien geen Pro⸗ 
tureur te Bomen en ware / 'twelck alfo ghe⸗ 
beurde, Ende om dies Wille dat men ſich 
verſekerde dat de inveftiture Pauli III, afz 
leene was boor de af-komende linie Alphon- 
fi, Groot-bader deg over-ledenenbertoghe/ 
Handen welckenmenfepde dat Dom Cefar 
een fone Was:baer op antwoorde den Paus / 
bat de gefepde inveſtiture vaas Voor de linie 
der af-kemelingen/die manlijck/natupelijck 
ende wettelijck Waren; ende dat Dom Cefar, 
alleen naturel zijnde / nieten konde derhal⸗ 

— 

Van den Staet des 
ben daer in begrepen zjn. 

Tot bewijs ban dien Wife den Paus 
vaſte ende veelvuldige bLewifen inte bzenz 
gen/ niet een flippel van zine gepretendeer= 
de gherechtighept Wijckende: Beenghende 
epmdelijcken Door vele redenen Lan weder: 
zijden bpgebzocht/ gelijck int gedzuchte van 
dien int breede te ſien is) de (ake daer toe/ / 
(gock cenfdeels dooz het ongrtont® Krüghſ⸗ 
bolck tot dien epnde) dat Dom Caſat upt 
Ferraren vertrock / blijvende Bertoghe van 
Modenaende Rhegge: Den inhoudt deg ace 
coorts tuffchen den Paus Paulum IV, ende 
Dom Cefar d'Eft, war ſodanigh int hozte. 

Dat Dom Cefar upt Ferraren voeren fouz « 
de al’tgene hp daer hadde / binnen de loos “ 
pende maent Januario. * 

Dat hp ſoude renonceren ende achterla- “ 
ten den titel van Bertoge ban Ferraren, en⸗ 
de Grave van Roniqui. * 
Dat nadat Dom Cæſar upt Ferraren ende “ 

zijne Juriſdicktie gefchepden foude zün/ hp “ 
nopt te Ferraren noch binnen zijn limiten Wez << 
derheeren foude mogen. F5 
Dat de Artillerye (oude gedeplt Worden “* 

tuffthen den Paus ende Cefar, ende dat den £ 
Paus d'eerfte keur foude hebben. AN 
Dat Dom Cefar binnen den tĳdt ban drie 

Jaren alles berkoopen foude Wat hp binnen 
Ferraré ofte in deſſelfs gebiet hadde / ofte dat “* 
bp ghebzeck ban dien/ alles boor geconfiſ⸗ 
gueert gehouden (oude Worden. di 
Ende dat alle de diguitepten / die hp ofte “* 

pemant banden zijnen/ ín toecomenden ſou⸗ 
den ontfanghen/ fp díe alg ban den Room⸗ 
* Stoel ontfangen te hebben / erkennen 
ouden. 
Taet ong nu tot be befchzijbinghe onſes 

boorghenomen Hertoghdoms comen/ende 
befien Wat van het felve te fchzijben fp. 

II 

De Stadt Modena begzoefde Veelellens 111. 
den / ter\wijlen bie onder de handen der Ro⸗ 
mepnen Wag/ voornemelijck doe Marcus 
Antonius daer ín Decium Brutum belegert Decius Bru- 
hadde: daer na ig fp weder opgecomen/ voch tus was bin⸗ 
uiet geſterckt / alg vante vooren / op dat fp nen Modena 
‘den opzoerigen niet tot een vertreck en fau belegert. 
de Dienen, Zmide Baer na geruineert Doo? de 
Gotthen/ Bunnen/ ende Lombarden/ is die 
in befer boegen Wederom opgetimmert: Ka- 
rolus Magnus hebbende de Lombarden ber, 
dreven / Geeft hp Pipinum Koning Lan 
Italien gemaeckt/ ende na dat De Italianen 
fich nu in hare goederen beveſtight fagen/ 
ende des biphepdts vruchten / door hulpe 
der Gauloifen / nu genoten/ hebben die gez 
ne/ die ghefpzoten Warenuptde oude Boz: 
geren ban Modena, hun op na-bp-gelegene Modena {ef 
Doꝛpen ende ghehuchten onthoudende/ bez daor ſom⸗ 
floten met malcanderen hare Stadt weder: mige becdzen 
om op te bouwen/ nemende hun sogh-mert 
langs de Bebiere Panare, alwaer fp teghen⸗ 
Woordigh noch gelegen iszende om dít boor: 

ben Borger 
ten weders 
um opghes 
timmect : 

nemen te berlichten/ is goet gebonden; dat doch cen 
een peder Der voornaemſter Beeren deg wepnigh 
lants (upt het lant ban Modena ghefpzoten 
zijnde) op 3ún epghene Koten cen Poorte GUL 
aende Stadt maken foude latert, ‘t welck al⸗ 
fagbefchiede. Adus is defe Stadt weder 
Bpgeboutot / maer een Wepnigh bande ou⸗ 
de plaets gelegen zĳnde. Doch indien men 
Vollaterano gelooven wil / fo foude dit lang 
na dei tijt Caroli Magni ghefchiet gheweeft 
zijn / bie het felve ſtelt op den Jare r1oo, 
Dock langen tút hun in bephept ahehouden 
hebbende /onder de befcherminge der Keyſe⸗ 

ren 

berre ban Be 
e plactd. 



iv, 

Hertoghs van Modena. 
ren/ ig fpepnbelijck ben Sarquis van Fer- 
rare (genoeint Oppiza,eê ſone Kenaldid'Eft,) 
onderdanigh geworden) den welcken fp ghe⸗ 
levert is doo: den Legaet des Paus Bene- 
dicti II, bp fo verre hp den Paus confentes 
ren Wilde 1oooo. kroonen gen tribupt } die 
den nieuwen Heert den Â u-ftoel ges 
houden foude zijn te geben. â 

Den Hepfer Henricus VIL, wepnigh goet | 
vindende ’t gene de Pauſen deden / ufurpuz, 

| 

| 
rende het Hecht der ſanden hem toebehoo⸗ 
rende/ op den Foomfchen (toel / maechte 
Francifcum Pie de la Mirande 3ünen Lun: 
tenant te Modena, van de Welche hp noch⸗ 
tans het opperghebiedt aen hem behieldt 
Defen Pie Wiert van Be Guelphen berdzes 
ven / ende Doen hebbenſe Paffarin , Burrion, 
ende Bonacolfi vredelijcken befetentot den 
Hare 1327t dat hare tprannpe hun meer ber: 
Dzeef/ als De tfamenfWweeringe der. Borge⸗ 
ren. Boen zijn Wederom fn het Gouberũe⸗ 
meut ghetreden de Pies, Manfroy, eude Guy, 
door Joannis Woning ban Bohemen, 
De weicke ſo haeſt niet upt ſcalien gheſchey⸗ 
Denen was / of deſe Heeren Pics leverden het 
ſelbe aen zijnen ouden Heert dert Marquis 
ban PerrarenObizza, die Baer na Van den 
Legaet hes Paus Benedi hi II, inhet eewi⸗ 
ge Vicarifehhap over deſe Stadt gheftelt is; 
Waet af het hups ban Ferraren Vooght gez 
bleven iS torden Jare 1sro. dat den Paus 
Iijlius Il heim dat ontruchte) gebende t fel- 
be aen den Kepſer Maximaliano I, Die-het | £ eld; 

inletterert/-alo tun wapenen) 
ee ge houden bie Lam modena, li 

Wederom aen Leonem X, verpande voor 
doooo, kroonen. Maer den Paus Clemens 
Vil banden Ueyſer K: 
S. Angeli beleghert zijnde ; Alphonfusd'Eft 
MI, Dertoge ban Ferraren ſich met defe gele: 

jept behelpende / berkreegh Wederom 
zie, wederkeerende ín de poſſeſſie van 

Oden. } 

Rhegge, ’t welcke ſommige boor be Cos 
lonte Lepidi houdẽ / fs geruwineert (fo ſom⸗ 
mige fchzijven) doen de Gotthen / vergramt 
tegen Stlicon, het gantfche Italien afliepen; 
eude inden Hare 1314. Hebben ſommighe der 
overgeblevenen Bozger- kinderen defe ſtadt 
wederont miet mueren omringt · De Gra: 
ben ban Canoffe hebben defe Dtadt geuſur⸗ 

t ín den jare 1286. maer zijn ín het derde 
— — ufurpatie door de Bolonnoi⸗ 
fen verdreben / die defe Stadt aen Obizza 
PEI, Marquijs ban Fervaren tot een pre⸗ 
fent gaben/ in het jaer 1292. Maer ín den 
Hare 1326, hebhen de Borgeren hun aen de 
Paufen overghegheven / ende de Gouder: 
neurs/ die De Pauſen aldaer ftelden/ zijn ban 
het vole omgebzacht/ om dat fp hun te qua⸗ 
lück droeghen. Epndelijtk heeft Martijn de 
Perfcale, Heere ban Verona, defeftadt ghe⸗ 
Eocht bande Foglianen / die de ſelve ufurs 
peerden: Maer eer Dat lEſcale daer binnen 
quam / heeft Ludovicus Gonzaguec de felbe 
ingenomen / met de poſſeſſie ban dien/latens 
beeen Kaſteel aende Poorte S. Nazaire maz 
hen. Feltrin Gonzaeue hier na de felfde niet 
connende befchermen tegen het gewelt zijns 
broeders / die Heere van Mantua Wag/ ende 
hem bekrighde / lief het Barnabam, Marck⸗ 

rave ban Milanen, Gog! Goooo. Butaten/ in 
Bee jaer 1 370. ende ig aen deſes Succeſſeurs 
— tot inden Jare 1402. doe Verfchep, 
en Tyrannen hun ín Italien ban eenige fles 

den Meeſter maeckten. Doe heeft Ottobon 
hem ——— Rhegge ghemaetkt/ maer 
Bien is ban Sforcia Cotignole vermooꝛt/ 

Karolo V, ophet Kaſteel 

ſaemheyt deg Kercke 
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door aenftoken Nicolai 11, upt ben hupfe ban 
Eft, ende Marquijs van Ferraren zijnde / die 
hemm daer af Heere makende, t ſeſve sijnen 
eflachte tot erfgoet na liet/ tot dat in den 

Gare 1512, De Paus lulius II, bie den Ferra⸗ 
ifen weder afnam/ ende onder de gehoor⸗ 

E baachte: waer onder 
het ghebleven is tot dat Alphonfus d'zft die 
weder den Paus ontruchte/ latende de ſtadt 
zijnen nacomelinghen ten erbe. Defe twee 
Steden zijn aen Dom Cefar d'Eſt gebleven/ 
Waer ober hp tegenwoordigh heerft, 

Geſtalteniſſe. 

Det Landt ontrent Modena is ín Kooꝛn / 
Boouen / ende andere nootſaeckelijckhepden 
obervloedigh / draeght oock ſeer heerſjcke 
Wijnen. Het landt rontom Rhegge ig mede 

ſeer beuchtbaer/ dragende beel Koren / Boo⸗ 
nen / Erweten / alderhande granen; oock fo 
goede witte Wijnen / als in Italien gevon: 
den worden. De Wandautugu ziju begaeft 
met of jooveende gheſoude locht/ Wwepz 
nigh met ſieckten Het bolck quellende. 

Zeden. 

D Iwoonderen Bat Modena Hebben 
hun altùtfeer gretigh tot de vꝛphepdt ghe⸗ 
toant/ Dichmrael haer leven wagende out de 
felve te, behouden; gele pack die van Rheg⸗ 
ge, Bt Modena siju begl Barpere manneu/ fa 

efpzotert, De 

are raetſlaghen / fcheryfinuigh / vertoornt 
zijnde licht om gaeven/\mafsera of tao 
in hare briendente tvachteren, Hare Brou⸗ 
wen worden oock Long fachtfinnigh /ende 
niet ſtuyres gehouden, Die ban Rhegge zijn 
beſpraeckſaem / vernuftigh / nut tot alles 
Wat fp ondertwinden:Boe (eer gefimiet fp tot 
de bryheyt geweeft zijn/ ghetupgheir De bos 
vengefepde gefchiedenifjen, 

Rijckdom, Srerckte; ende: — 
Gouvernement. 

Defe twee Steden met haet omliggen: 
de lander zijn feer rjckz doch ban’t gene de: 
fen nieuwen Pzince daer af foude comen 
trecken, is noch wepnigh te fchzijben: Den 
Lefer bernoege hem daer af. met het booze 
verhaelde, 

Aengaende hare fierchte/ daer af zijn der 
fe twee fteden tamelijcken medeghedeplt; 
both Rhegge, ban weghen het Kaſteel / ist 
flercker alg Modena: Sn alle bepde worden 
van defen nieuwen Prinre krijghfholck gez 
houden / tot befcherminge zing ſtaets. 

Bet Gouvernement is nach fa vers/ dat 
daer af noch niet beel met groote verſeec⸗ 
Eerthept te ſpreecken ís ; deg oock beter is⸗ 
den tt te berbepden / tot bat de ghelegent> 
hepbt fich bertaane tot beguaembepdt ban 
* ende Dat alle ſaken een weypnigh in ſtil⸗ 
te zijn. 

Pan 

VL 

VIII. 
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Wan de Republijcke 
Van 

| Í 

LM Ke | * | 

Kort Inhoudt: | 

„.T) &gin deg naems van Luka. 2. Zijne gelegenthepdt/ omgang ende | 
grenfen. 3. Gen gouden keups in de Kercke des 13. krups / door de ĳ 
Pifanen aen hun berpandet. 4. De Stadt Luka beheerſt doo, De 

Gotthen / Keyſeren van Konttantinopolen) ende veel andere Beeren. 5. Det k 
lande/beel voogt-beengende/ heeft een goede Locht. 5. Hare zeden; naturel/ J 
ende lievelijcke ſppake. 7. Baren rickdom beſtaende in gelt / ende ſijde han⸗ 
Del. 8. Swacke teghenſtandt deſes Kepublijcks. o. Dan den Kaedt van il 
Luka, gemaeckt ban dziederlep ſoorten ban perfoonen. 10. Welcke macht i 
Ende Furildictie de Drie Secretariſen hebben, 11. Dan den t'famen-fpzez if 
kenden Kaedt / beſtaende u 13. Borgeren 12. Dan de ſes Mannen / geltelt | 
berde Financie. 13, Ban de Rota, beftaende up Depe vreemde Boctozen. \ 
14. Dan het dof Dev Koop-lupden/ beltaende in neghen Mannen; ende ban | 
bet Ampt ahenaemt lAbondantia. 15. Bande Commilſſariſſen over het | 
Wrijahs-bolek. 16. Vande op-fienders Der vagabonden ende Deugh-niez | 
tent. 17. Ban het Ampt det logementen, beftaende ins. Mannen die op den | 
beeemdelingen acht nemen. 13. Dan de Wachte des Paleps. | 

Ee Veaiseenfeer fchaone Stadt | 
| ADP legghende Ús — aldus Geſtalteniſſe. 

— — Weert bie | Det landt rontfom Lucaftrecht(fich niet v: 
\$ mijlen omgangs. verre / doch't gene Daer is / is goet/ende doet 

TE Fe gelegen meen blacvelts Fe Beſitteren groot profijt, De Locht is | 
niet verre ban enne geberghten, opdese- | Daer goet/ ende de fieckten regnerender | 

biere Servia. Ae met goede mueren omcin-  Weprigh. 
gelt / vertiert met feer fchoone hupfen. Aen | 
de Nooꝛtzijde beftaetfe met Carfagnane, een | Zeden. 
ſchoone batlepe / vol ban een vaerdigh ende 5 
Krijghbaer volt. Fe boorte geheelmet deg De mannen zijn daer Lan natuerenfeer VI. 

Graot-borfte lant omemgelt. beleeft ende ſedigh oock goetaerdigh/ in 
„De boornaemfte Kercke ig genaemt deg , Daer faken met een groote vryhept voort⸗ 

PD: Ctups; in deſe Werck ig een Erups/ | Baende/ sin feherpfinmigh van geeft/ comen 
‘twelck die ban Piza aen de Kuguoifen | Hr allekonften (Daer fp buu toe begeven) tot 
verpandet hebben/op conditie dat fphetlof- | EEn goet epide. Dare vryheydt beminnen fp 
fen fauden; Doch isuort gefchiet: mert acht uptermaten/ om welche te bewaren fp den 
het rsoco.kroonen waerdiah te str. laetften Druppel Wagen fouden, Een peder 

Defe Stadt heeft Lerfchepden Heeren Borger is bpna Koopman. De Italianen 

gehadt; want fp is beheert gheweeft van | DOrtEelen dan hun/ dat fp tot de Theologpe 

de Gotthen, bande Kepferen ban Conttan- ſeer geneyght zijn: tegen hare gaften vrien⸗ 
tinopolen, van de Phafeolos, Caftruces, Spi- delijck: „ende b2p-poftial/ fachtmoediah/ 

noles, Die vander Scale, Florentijnen, ende lichtljck bergevende/ in haren handel ghe⸗ 

bande Pifanen. trouende beloften houdende) erde dat hare 

Epndettick ig die gecomen onder het ges | Aten feer kups sijn. De fprake ban Luka 
Biedt Karoli tan Bohemen, die de Deerlijck- | Wort inTofcanen boorfoetendefupber ghe-* Bat fs: 
Bept ufurperende/ ín zijn plaetfeeenen Kars | Vouden/ oock te meer om datfe Wepnigh Toon 
biuaeltot Gouverneur Kelde/ die defeftadt | “Accenten heeft / die bpna allen Steden feer Stemteyere- 
too? z5ooo, kroonenin Gare bephept telde. | GEMEPNIS, ig 
Luca Was de eerfte Stadt in Tofcanen die den ſtaende. 
het Chriſten geloof ontfing. | has Rijck- 



VIII. 

IX. 

van Luba. 

Rijckdom. 

Daer zijn rijcke geſlachten / obermidts 
bat defeLupden grooten handel drijven / ende 
torreſpondentie doo: de gantfche Chꝛriſteu⸗ 
epdt verder hebben : maer heur pztucipale 
oopmanfchap fs ín zijde / waeromme fp 

feer geacht zijn: Cen tijde dat Caftruccio Ca- 
ftracani fich meefter deſes Stadts gemaeckt 
hadde / beel Bupf-gefinnen vertreckende / 
om dat fp defen Cpyan niet en Wilder ghe⸗ 
boorfamen/ brochten de konſt der zijde in 
— plaetfen vanltalien, gelijck fp 
oock te Florencen de Ronft ban goudt-laken- 
Weven bzachten/ daer fp upt-muntendt tu 
zn. De Be publijche is met rijc/ alg de welc⸗ 
Ke maer een kleyne Gurifdictie en heeft / maer 
baer zĳn beel particuliere lupden/ die wel 
gt zin/ende al haren rückdom beftaet in 
gelt. p 

Sterckte. 

Tuea is ſterck van ghelegenthepdt / om⸗ 
ringt met goede Mupren / eũ wel voorſiẽ van 
ammunitie ende geſchut / begrijpende over 
de 24000, perfoonen binnen haer cingel: doch 
niet tegenftaende bit alles / ende hoeweldat 
de Gottheneertijdte daer in een feg-maeur 
bdigh-belegh tegen-hieldben/ ban Narſes den 
Kapitepn bes Kepferg luftiniani , nochtans 
gelaoftmen dat fp ben Groot · vorſt niet lan 
ge ſaude konnen tegen · ſtaen / indien hp hem 
onder · wondt daer af te maken / ten 
Ware fp van andere geaſſiſteert wordt: doch 
bet is hem beter fich te bernoeghenmet de 
pzofijten bie hp ban haer heeft ende hun hare 
ghewenfte biphepdt te laten behouden / dan 
pets op haer boor te nemen. 

„Gouvernemeft. 

Den Gaedt ig het fondament deſes Repu⸗ 
blijcke/gelijck ín alle andere/ Want ban haer 
komen alle de andere Ampten / de welcke 
Leden zijn Lan dit ordinaris Lichaem. 
Defen Kaedt verhandelt alle de faken des 
9 Landts / ende is Meeſter deſes Gepu⸗ 
ljcks. Sp beſtaet in drie ſoorten van Men⸗ 
ſchen / want daer zjn ſammige ordinariſe des 
Baebts/Die een Hee bienert ; ſommige 
zjn bepaelt na hun epghen wille/ ende zijn 
een ozdinarife; ſommige andere Worden gez 
ubrogeert in de plaetfe der gener die ſter⸗ 
Ben / ende bljven een jaer in defen dienſt. 
Sulcks bat defen Kaedi beftaet in 160. Bor⸗ 
geren/ ende ordinaerlijcken zijn fp 120; al⸗ 
tijdt· blijvende. 
De Stadt wozdt in drie deelen berdeplt/ 

bie fp Tierciers noemett : deere ig S.Salvato- 
tis, b'ander S.Paulinz, de derde S,Martini. 
Den Gaedt Kieft dan tot elck Tiercier de 
FBanten / die neghen t'fanten ntaken : ende 
blijft eben-Wwel het Hooft deſes Republijcks. 

Behalven deſe kieſen fp noch een Gonfa- 
lonnier, die het Dooft reprefenteert/ende dez 
fen wordt ghekozen eens ban het Tiercier 
S-Salvatoris, een ander-mael S.Pauline, ens 
de daer na ban S. Martini Tiercier; altijdt 
ban Dozen af-beginnende/ gelijck verhaelt 
ís. Deſe thien Worden alle Drie Jaren eens 
gekofen / ende worden alle/ uptghefept den 
Gonfalonnier, Oudfte genoemt. 

— 

305 
Daer woden drie Mamen gekozen/ bie li In welcker 
Afforteurs noenten / nemendẽ eenen vanel boegben de 

@iercier. Defe hebben laft om de loten te Amptmane 
teiten det genec bie gekgsen worde / ende AE ABLE 
na Dat den Gaedt eeutgh ghetal perſsonen „ogen, 
gekazen heeft / fo kiefen Befe den Gonfalon- 
nier , nemende daer toe deit genen / Die hun 
begquaemft ende nutſt daer toe dunckt. Wan⸗ 
neer defe ver kiefinge nu gefchiedt/ fo bljven 
De voorſz. Afforteurs ineen befloten plaets / 
tellende alle de lotétat dat fp hun getal heb⸗ 
ben; zinſe daer niet / fo doen fp weder ban 
nieug {sten / tot datter So. zijn ende Ban 
de meer-gekofene en berkondightmen de ges 
meente niet / dan is bp hun alleen te Weten, 
Ende op datter aen de zijde Lan defe Aſſor⸗ 
teurs geenbedzoghen gefchiede/ Hebben fp 
twee bande Opperste Monicken tot bpfitz 
terg / eert Wan de ozdze S. Doiminici, ende 
Dander S: Francifci. Defe Afforteurs heb⸗ 
ben macht de gekozen Magiſtraet te ſtellen 
ap fulcken tijdt / als hun goedt dunckt; ala 
te fetten die op fulcken maendt / Die op ſult⸗ 
ken/ ende fo voordts: Dit aldus daag de Aſ⸗ 
fozteurs befchicht zijnde / de welcke de Op⸗ 
perfte des Dtadts zjn / Wort bp hunfecreet 
ghehouden/ als daer toe be-tedight zijnde 
ñiets temogen openbaren, 
Na dat dẽ Aſſorteurs gekozen zijn / Kieft 

men de Seygneurye / welckers laft is de ſa⸗ 
keu ban Fufticie te verhooren; ende de pars 
doenen/ die geent worden / te fien) als mede 
de Bequeften, Die ban het Corpus zijn / blijs 
ven geſtadigh op het Palays / ende en mos 
gendaet niet uptgaen / op berbeurte des les 
beng: De Republijcke berfiet haer Han 
koft ende dranck, 8 
Wt Het Voornoemde Corpus ban tienen) 

kieſtmen eenen die Commandeut is; ende de 
negen zijn dit bp beurte; hare macht —2 
maer drie dagen / geduprende de welcke hp 
macht heeft ober daundere te commanderen / 
oock over den Gonfalonnier: 
Wel ís Waer/ dat de Mequeften/ die de 

Seigneurye gheprefenteert Worden / eerft 
aen den Commandeur komen / ende indien 
hp die niet en Wil deu Kaedt boor-ftellen/ 
dat mach hp doen; doch en math daer op 
uiet difponeren fonder goedt-binden der 
— Dat indien den Commandeur 

zijn Hequefte de Seigqneurpe voor· ſtelt ende 
Dat Die vande tWee derden-deelen boor goedt 
gekent wozt/ fo proponeertfe ben Gonfalon- 
nier aen den taet. Dauthorítept der Seig⸗ 
neutpe ftreckt fich ober de beeemdelfngen/ 
maer niet over de Borgers ; ende mach al 
le ſaken wel proponeren/ doch over geene 
pets beflupten. — * 

Det Officie der Secretariſen / die met 
hun depen zijn / is ſeer gewichtigh. Defe 
hebben alleen authoriteyt over ſaken die de 
verſtoorniſſe des Majeſteydts der Lepur 
bleke betreffen / ende hier toe zijn ſy abſo⸗ 
lupt / oock boven dert Gonfalonnict. Maer 
eer fp pets mogen doen / moeten fp dé reden 
bert grooten Raet eerft doen berftaen. Som: 
Wijlen gebeurt het oockt/Dat de fake het ver? 
epffende)fp dadelijck erecutie doen/ ende den 
Baedt daer naer huns doensreden geben; 
tſy dan om den Baedt niet t'effene te heb» 
ben konnen vergaderen / of om dat de fake 
een vaerdige erpeditie berepffende was. 
Den Kaedt der t'famen- fprekinge beftaet 

ín 18. Borgeren die Boor den Raedt gekozen 
worden. Defe/Wanneerde Heeren eeniahe 

De beckiefinahe Wordt aldus gehouden: | twijffelinge in ien et ien rede 
lichtvaer⸗ 

xr 
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lichtvaerdelijck daer ap delibereren willen / 
vergaderen hun / ende beraedtllagen van de 
ſaeck / die den Raedt moet vaar-geftelt zijn; 
ende na het berhael ban hun / delibereren fp 
tefamenmetde Deigneucpe/ of meu die den 
Aaedt behoort boog te ftellen/of niet. 

Defes Mannen hebben laft over de koften 
ende inkomyten Des publijcks; Loorfien 
ende gebieden oock over alle de faken/ die 
de Fiuancie aengaen / ende zijn als Gou⸗ 
berneurs over de inkouwen. Sp hebben 
eenen Deur-waerder/ de welcke van ha⸗ 
re deliberatien een erecuteur is : ende alle 
deſe worden Lan den Hoogen Raedt gekozen. 
De Rora, die gemeenlijck in alle Steden 

van Iralien is Wordt hier genomen Lan 
drie bꝛeemde Doctozen/ ten minſten so-mijz 
len ban Luca geboedt ende gebozen zünde, 
Defe berandert men met beurten/ ende 
alle ſes maenden ig een ban hun / Opperfte; 
d'auder is Bichter criminel / de derde civil; 
die Opperfte gemaeckt Wordt / heeft eerſt 
Eriminel geweeft/ende den boorgaerder Op⸗ 
perfte gaet dan Wederom in de plaetfe deg 
genen die criminel ge weeft is / fo dat elch een 
Opperfte/cviminelende civijl Richter wozdt 
met beurten. Soo den Opperfte bp ghe⸗ 
baleen Proces ban eenen Borgher onder 
handen heeft/ foo founeert hp het Proreg 
alleenlijck / tellende bp gefchzifte ‘tgene (na 
syn duncken) den criminelen berdient heeft: 
ende dan mioet men naden Baedt gaen; die 
annulleect/ appzobeert/ ofte modereert Get 
adbijs ofte de Sententie des Opperfien, 
welcke daer toe bpden Gaedt gekomen ig, 
Ober ben breemdelinghen mach defen 
Opperften zjn Sententien abfolutelijcs 
ken erecuteren/ (ouder eenige andere for 
malitept. Somma / defe drie handelen oock 
ban alle civile faken. : 
Bet Bof der Koop· lieden beftaet in’t gez 

heel in negen perfoonen/ Waer af men deie 
upt elck Tiercier Kieft. Sp hebben een 
vreemdeling Doctor zijnde/ tot Richter / die 
bp haer fit. Deſe oogdeelen ober de faken 
ban Koopmanfchap/ hebben oock macht 
in defe faken totten bloede toe te ftraffen. 

Daer ig noch een Collegie/ welck ghe⸗ 
noemt Wozdt PAbondancia. Dit beftaet in 
negen Mannen / upt elck Tiercier dzp geko: 
ven. Defe hebber laft de Stadt Lan koozn 
Wel booz-fien te houden, nemende kenniſſe 
ban alle faken defe materie aengaende. 
Die laft hebben ober de Muñitien / moer 

ten maken batter altijdts voor drie jaren 
terwe genoegh fp. Befichtigende meingh⸗ 
malen de plaetfe daer defe muuitten be waect 
Wozden/ ende goede ſorge fn alles dragende. 

Ende om bieg-Wwille bat in de Furifdictie 
ban Luca geordonneert zin eenige perfoo: 
nen / om be wapenen te leeren handelen / tes 

neen noobtfakelijchhepdt beg oorloghs / 
o zijnder oock fes Commiffariffen/ die ober 
de felbe trouxen autozitept hebben / ende al⸗ 
le faken die ten defenepnde arriveren / paſſe⸗ 
ren door hare handen / ende geben daer bone 
niffe ober. 

Verhael vande Republijcke van Luka. 
Daer zijn oock dzie Heeren geftelt / bie oz 

ber De gefonthepdt deg Landts forge dra⸗ 
geit, Deſe nemen op-ficht dat de eet waren 
goedt zijn; Dat mende vuplighepben upt der 
Stadt werpe,dat de inwoonderen allen Llijt 
aen-Wendern om hun boor de pefte te bevrij 
den / ende diergelijcke Dat de Dtadt foude 
konnen over-komen. à 

Nadien oock gemeenlijcken in alle Aijc⸗ 
Ren/Landensende Republijcken vele ledigh⸗ 
gangeren/ bagabonden/ ende deugh-nieten 
hun onthoudende zijn, bede rvende / fchendens 
de / ende beftelende bete goede Lupden/ ners 
geng anders toe ſtreckende dan tot groot 
na-deel ban alle goede Landt · ſaten / ſo iſt / 
dat de Beeren den Baedt van Luka, om hier 
inne te voorſien / geordonneert hebben een 
ſeleren Aaedt / die ſy Diſcolos noemen; dat 
is / ber vagabonden ende niet-deughenden 
Menſthen Baedt. Deſen Haedt vergadert 
eenmael in de goede Weke/ erde Wie bp hun 
dan aernigemerct/ aengetepckent/ ofte aergez 
geben wordt / die wordt gebannen voor den 
tüdt Lan drie jaren / —— van met we⸗ 
der (voor den berftreechen tijdt in hare Fur 
riſdictie te heeren/ ofte gehangen te worden: 
Beert pemandt oock weder naden verſtre⸗ 
ken tijdt / ende fich wederomme tot fodanige 
quade pzactijcken begeeft/ / wordt wederom: 
me gebannen als boozen, 

Daer is noch het Ampt over de Loges 
menten/beftaende in acht pevfoonen/ Die laft 
hebben goede toeficht te nemen / hoe hun de 
vreemdelingen (te Luca komende) dzagen/ 
oock wat fpdaer komen Doen : Waeromne 
oock alle ergters genoodt-dzuckt zĳn 
hunlupden bp gefchzifte ober te lebereri de 
namen der gener die te Luka komen/ indien 
bet vreemdelingen zijn: Ende ſoo het gebeurs 
de dat pemandt loogh/ feggende petg anders 
dan’tgene Daer hp om ghekomen ís / bien 
Wordt de flroppade gegeven / om dies· wille 
dat hp gelogen heeft. Soo oock pemandt 
aen defe Heeren genghebrocht wordt / hun⸗ 
lupden ſuſpeckt zijnde / daer wordt Wel ſcher⸗ 
pelijcken, na vernomen / ende ban zijneg 
doend eude ganbeling onderfocht. 
De Seigneurie kieſt hondert vreemde 

Soldaten / die ten minften voftigh mülen 
verre Dan Luca gebogen moeten 3ijn/ tot be 
Wachtende bewaringe bes Palleps. We 
defe hondert wordende Capitepn ende Cor 
lonnel gekozen: Deſen is verboden (op lijf 
ftraffe) bp bage noch bp nacht/ alleen of ver⸗ 
ſelſchapt / de mupzen des Stadts te genaz 
ken / maer blijven alleenlick tot bewaringe 
bande Seigneurpe. Want de Wacht der 
Stadtg-mupien ie den Wmbachts-lupde u 
der Stadt (hebbende Wijf ende kinderen) 
bevolen/ ende Hebben. drie Kroonen tes 
maent. ende Poozten waken mede de in⸗ 
gefetenen/ erde aen peder Poorte zijn twee 
Borgheren tot Commiſſariſſen ghefielt / 
Waer af Been den laft heeft des boormibe 
daeghs / ban bat be poorte opent/ tot den 
middagh toe/ ende d'ander Hoort tot deg as 
vonts / dat de poogte ſſupt. 

Dan 
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Wan de Republijche 
| Van … 

GEN VA. 
Kort Inhoudt: 

„M Eſchꝛijpinge ende verdeplinge bar Ligurien ende de contrepert ban 
Bees met zijn voornaeniſte Steden. 2. Gelegentbepdt ban Ge- 

AMAanua, omgang/ ende oude macht ter Zee. 3. Heeft dickmael ban 
Beeren berandert;ig van Graven gegouberneert geweeſt / daer na Lan Herz 
togen. 4. Bande Stadt Savona. s. Ban het Eplandt Corfegue, zijn bret⸗ 
de/ om-gang ende grenſen: zijn gedeelten ende Dteden ofte kaſteelen. 6. Li- 
gurien ende tlandt ban Genua berghachtigh / ende bol ſteylten / obervloedigh 
in Olijben / Citroenen ende Orangie· appelen· 7. tEplandt Corſegue obers 
ploedigh in honigh / Was /Kaſijnen / Oly / Vijgen / Palmen · hout / alupn / taris 
ſtael ende Korael. s. Ban De Baedt · ſtoben Van Pietra pola, weltkers was 
teten / laſtterachtigh / warm / ende medicinael zijn. 9, Van de wilde hoende⸗ 
ren in t Sylandt Galliniare. 10, De Luquriſe vooꝛtijdts groote Zee·roove⸗ 
ren / ende van De Wilde maniere der Corleguanen Genuoilen ende Ligurile 
zijn nuſcherp· ſinnigh ban geelt / hoogh· hertigh / muptigh / ende genegen tot 
den Koop handel· a4. Be Corſeguanen zijn van Wilder natupren ende 
wraeck gierigh. 12, Hoedanigh het inkomen deſes Kepublijcks is / ende 
waer in Die beltaet. 13. Welcke ſtercke plaetſen de Seigneurie Ban Genua 
heeft / ende van de Galeyen die ſy ter Zee houden. 14. Welck ende hoeda⸗ 
nigh haer gouvernement ig. 15. Van de verkiefinge deg Hertoghs / thooft 
Der Kepublijche ; zijn kleedingen ende authogitept. 10. Bande acht Gou⸗ 
verneuren / ende weltk haer ampt1g. 17. Ban den vreemden Potelſtaet / ende 
zijne Juriſdittie. 18. Dan de Spudiquen / ende hare macht. 19. Dan de 
Kota, alwaer alle materten Lan cuutle faken verhandelt wozden. zo. Dan de 
authoriteyt eff amptder Borger-meelteren, 21.Ban het begin ende Bficie 
S.Georgij , ende zijn groote privilegien. 22. Dan de Protecteurs vant Offi⸗ 
cie S. Georgij, eñ demaniere ban Die te verkiefen. 27. Det Ampt det bier · en · 
veertigh „ende De oorſaeck van hareinftellinge. 24. Dan bet Aerdts · biſ⸗ 
Doin ban Genua, met De Bildommen daer onder reſſorterende. 

BS Igurien ig ghelegen tuſſchen 
RI de Reviere Var ende Macre; 
NPD en ES qr enfende ten Weſten acu de 
Ib Alpes Die Provencen Van 

Italien ſcheyden; ten Ooſten 
haen Toſcanen; ten Zupbden 

— —gaecn De Liguſtiſe Zee/ Die 
ſich ontrent 160, mijten uptſtrechkt / ende ten 
Nooꝛrden de Appeninſe Bergen met een Heel 
ban Lombarbpen acu dees zijde De Po. Det 
ig epgentlijck aen gene zijde de Po, Lingurien 
nbenoemt/ om te onderftgepden Lan Ligu- 
rien aen dees zijde de Po; 't weltk Montfer- 
rat genoemt wort / ende woetru Riviera di 
Genua genoemt/ want Be ſelve d'eerſte Stadt 
ban kigurien ig, Puig de kuſt ofte contreye 

van Genua berdeplt in Ooſt ende Weſt / heb⸗ 
bende Genua int midden tot zijne Hooft⸗ 
fladt. Bet Ooſterſthe deel íe 't gene tuſſchen 
De Waven ban Luna ende Genualight; ende 
’t Weſterſche't gene Ban Genua totMonachò 
toe geleghen íe. 
De boornaemfte plactfen Han defe cone 

trepe/ daermen cenigh oogh op heeft / bee 
Balben Nizze ende Villefranche,bie ben Bere 
togh van Savopen toebehooren / ende Mo- 
nacho,’t welck den Koning Lan Spangien 
tſedert eenighe Laren herwaerts ban den 
Beere Deeft ghekocht / die het befat/ ghe⸗ 
bende hem (ſoſommige mepnen) dacr boor 
100000. kroonen) 3'in Vintunelle een Schoone 
Stadt / Arbengue, Cure, Final illuftre Mar- 

9 ĳ quifat, 
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uifat, alfoo Ghenoemt ban Weghen zijne 
choonheyt deg Lochts / Nola meteen tes 
delijcke Haben ende Savona: Dicht bp Savo- 
na begint fich het Kppenijnfe gebergte te 
verhefſen / ende ſich uptftrechende langs de 
Zee tot Bobbio, begint hetdaer na 't ooz- 
den te trechen/ ende klobende taken midden 
dooꝛ / gact het tot De Stadt Afcoliin Apu- 
lien, Daer deplt het ſich in twee hooenen/ 
D'eene epudight met Den Bergh S. Angeli 
(boozmmaelg Gargana) ende D'ander gearri⸗ 
Beert zynde / maect twee tackẽ dicht bp Venc- 
tiensftreckt Be cene upt tot Terra di Bari,ende 
de andere tot in Calabrien · Doch wederom 
Keerende nade Zee vintmen Genua, de hooft⸗ 
ftadt ban Ligurien, die ober het meêften-deel 
ban befe contrepe gebiedt / als mede Oer het 
Eplandt Gallinaite (Daer Dicht bp gheleghen) 
ende ober Get Eplandt Corfegue, eertijbtg 
Corfica ghenoemt. 

Genua is gelegen aen den oever bande Lis 
Guftife Zee/ hebbende een heerljcke ende lu⸗ 
ſtige haven / Die hem op-doende aen de zijde 
na Africa, zijn genſicht ten Zupden ſtelt / ende 
de ſtadt des· gelycken / herrende den rugge na 
de oostzijde; MS eenſdeels bangende/eent. 
deels vlack / tuſſchen twee ballepen/ heb» 
bende ſes mplen in den omgang/een groot ger 
talFafwsoonderen/eride bele Heerlicke Pallas 
fen/bosrnemelijch Jauggben Oever; ſo dat fp 
riette pergheefs den name ban Genoa Su- 
perba en draecght. Defe ftadt heeft altijdts in 
grooter reputatie gheweeft/ ende ghe 
baoréé Han be en ban kealien, bar we⸗ 

machtigh ter Wee geweeft; 
Meir — eerde bic, 

— gbelegenthepbdt. Beeft (eonstobtg 

Date 06 bat 

Welcke fres totien Verkreghen hebben / upt-fpeepdende 
ben ende de grenſen Haers 
Eplanden Tanais want fp wonnen de ſtadt Theodofiam 

houden 

gebieds tat aen de Mlhiere , 

Van de Republijcke, 
nuoifen van den Wenetianen een groot berlieg 
ontfanghen hebbende / riepen den Kepfer ban 
Conſtantinõpolen, Michaclem Paleologum, 
tot bare hulpe; beroovende de Stadt Gara, 
Die den Benetianen toebehoorde / namen Daz 
ren Hertoghe ghebangen/ treckende tot be 
Btbicre Donau toe/ende beachten bele ſteden 
Onder haer gebiedt, Int Jaer 1337. hebben 
fp (na de Wife der Wenetianen) eenen Hers 
toge gekoren / den welcken fp na Cypers fons 
den om'tfelbe onder zjn gebiedt te bzengen/ 
foo’t oock gefchiede „ende namen den Kontng 
met de Koninginne als ghevanghenen met 
hun na Genua ; doch hebbenfe wepnigh tods 
‚Daer na wederom log ghelaten/ haer alleen 
ten Jaerlijcks tribupt op-leggbhende/ ende 
hielden de Stadt Famaguftaín het Eplandt/ 
boo? hun. Deſen Hertoghe / hebbende een 
Legher op-gericht teghen den Wenetfanen/ 
is van haer ontdaen / waerom de Genuoiſen 
hem af Jettende / inde ghevangeniſſe levden/ 
ende eenen anderen in zijn plaetſe koſen / Die 
de Penetranen dapperlijcken beſtreedt / Haer 
teel af-bzeuckg doende / doch is epndelijck 
fn ben oo2logh geſtorven. We Genuoifen daer 
na exnen anderen Hertoge hiefende/ voegde 
De felse hera bp den —30 ban Conftantino- 
olen, alwaet bp ſith foo queet / 
en Kepſer het Eplant Mytnelam fe 
twciek de Genuoifen behouden bern tot 
ben Zare 1354, a delen rr e Kolen fp 
cenén anderen/ ‘twielck ben lactften mag, in 
den Gare 1381. ende daer na hofentp Caro- 
Tam Vs; oning ban Vranckrijak tet haren 
Beſtherm· Heer/ Die aldaer eenen , 
nant vᷣoor Dem ftelbe: Maer d 

nmenbede Pr, en verd? 
ef: 

ko 
ben * onder den Her ban 
* p tot eenen Beſcherm· heer hielden tot 
nben jare 143 s. ende defen doen berlatende / 
vertoren —— eenen Bertoge: Bet welc⸗ Bie ban Ge- (tégerwoordigh geroernt Gaffe) ín het Tau- 

pua EEEIES rig Cherchonnefus, ende brochten vehalven bet b Ge belen niet aengenaem en Was/ overmits 
Pnt ete, Ditonder hare macht de Eplandeu ban Cy- macht gbee d'een de zijde der Francopfen/ b'ander De zů⸗ 
Bjocht hels 
ben. 

III, 

rus, Lefbos enbe Chio, met de flabt Pera tn 
hracien. 

Gn den beginne Warenfp Ben Gomepnen 
onderwozpen/ tot Det Jaer ong Becren Goo, 
Want doen heeft Rotharius, ber Tombar⸗ 
den Koning de Stadt ingenomen eit geplons 
dert. Maer na Dat Die weder⸗ghewonnen 
was / ig die Doo, Carolum Magnum, ende zij⸗ 
nen Sone Pipinum, Koning van Iralien, ooc 
van hare Suͤtceſſeuren Roningẽ van Vranc- 
rijck, gevegeert ontrent den tijt ban 100. Ja⸗ 
ren / fiellende albacr Gouderneurs/ die fp 
Graben noemden. Ende boen de Sarazünen 
Dun in het Eylandt Corfeguc begaven om 
pofTefTie te nemen/ heeft den Grave Ademar 
eenighe Galcpentot-ruftende/ ende met de 
zijne daer henen treckende / de felbe upt de 
handen der ongelovigen geruckt/ende onder 

De Stadt Der Genuoifen macht ghebzacht. Voorts Genua beeft geeft deſe ſiadt altijd feer machtigh ter Zee opt machs 
tigh ter Zee 
geweeſt. 

gheweeft/ foo dat fp ben Zee-rooderen ín 
fhaer voornemens meniebmalen geftut Heeft. 
Na Carolum Magnum ende zijne kinderen/ 
heeft het berfchepdé tprannpen bân 3ĳn eygẽ 
Borgeren berdragen/eriberbatven fomwijlé 
genoodt-druckt gheweeſt vreemde Beeren te 
ontfangen; daer en boen door sine Borger⸗ 
Incke twiften meeft alle zÿne dominatie ter 
Zee berlozen. In den Zare 1258. ig tufichen 
be Genuoifen ende Wenetianen eert Qroote 
twerdracht op-aercfen/Lan weahenTyr ende 
Ptölemaide, almaer d'ãnwoonderen deſer 
twee Steden trafigueerden: Want be Ser 

de des Bertoghs ban Milanen hielt. &pne 
belde zijn fp onder be macht der 
fen ghebracht/ ende daer onder gebleven tot 
dat Andreas Doria (beende — de ſe⸗ 
ditien der Adornen ende Fregofen, waer ban 
Beene De Zijde des Adels / D'ander be 
deg volex voorſtont) be Stadt fn Dien 
ftelde/ daer fp tegenwoordigd fn fg; 'e welck 
geſchiede in den Pare 15:28, 
Bontfom de Stadt bintmen beel Bupfen 

die koftelijcker ghebouwt 3hn / dan 
Genua, gelijck te Alban, Bifagni, Mifagno, 
Marafi, ende andere plaetfen. 
Savona is mebe fn Ligurien gelegen) ende 
is een oude flabt/ bie na fonumiger mepnin⸗ 
ghe boortijts Sabatia ofte Sabate ghenoemt 
Was. Zin omgang ís ban 1soo, ſchreden; 
ende Heeft booztreffeliche ghebouwfelen. 
Heeft onder berfchepden Dee 
geweeſt / alg onder de Genuoifen/ Marcke 
graven / der Sforcien Hertogẽ ban Milanen, 
oock onder den Prancoifen/ ende ſomtudts 
op fichfelven. Zoch nu ſtaet onder den Se⸗ 
nuoffen: Wt deſe Stadt zjn drie Bauſen gee 

| fproten/ nameldek / Gregorius VII, Iulius 
II, ende SixtusIV, p 

Paſſerende nu be Bebiere/ bintmen ache 
ter Cabo di Monte, porto fino enbe Ripalle 
met zine golfe / ende Wat berber Chiavari 
ende Seftri_ met Levanto, bijf rebelijche 
plactfen. Wier na fietmen een Klepne 
golfe bie gheheel veen Waben maerkt 
met de pPlactfen ban — bind 

ape 

Beeren ghebfedt 

IV. 



van Cenua. 
la Spetia, iech verder Lerice. Sp beſitten 
noch Herizane, t weſck een ſtercke plaets 
ende Frontier van Florencen is/ ende van 
deſe plaets dependeren de ſtadt Vingtimil⸗ 
le / met veel Dorpen / Kaſteelen ende Dloten/ 
onder andere oock Piena, 

Vv. Corfegue ís het klepnfte der drie Eplan⸗ 
den/ Die aen Italien ghehecht zijn / welcke 
andere twee Sicilien ende Sardinien zijn. De 
Griecken hebben het genoemt Cyrnos, ofte 
Cyrne, van eenen fane Herculis; ſommighe 
meenen vock / dat Dit het ſelve is 't Welck 
Ovidius Teraphnenoemt. Het heeft ten Wez 
fien tot grenſen de Liguſtiſe Zee/ alg oock 

Be gheles ten oorden, ten Goſten de Cprrenife ende 
Beoeplanis Souife Zee; ende ten Zupden de eugte die 
Corfegue  EUffehen hem ende het Epla:t Sardinien ig, 
gerrit Cor- Want het heeft ten Noorden de Cabo di 
fua ghe⸗ Corfeguec, ende fiet aen de ſelve zijde Porto- 
noemt, Venere; (dat is/ de Haven Veneris) aen de 

Neviere ban Genua, ban de welcke het Go. 
mijlen gelegen is / viet 1zo. geljck ſommige 
gefept hebben. Pan Sardinien is het gelegen/ 
na’t gevoelen Strabonis, Go. ffadten/ Die ma⸗ 
Ben feben mijlen eneen half; ſommige fiellen 
een Duptfche mile ban een ure gaens. 
Leander ftelt 10. Italiaenſe mijlen/ ende 
fommige 19. ’t welc geenſins wefen en can. 
Maer Mercator, die het ſelve veel nauwer 
gecalculeectheeft/ en ftelt maer fes mijlen, 
Strabo ſeght dit Eplant lang te zĳn 160, mij: 
leu, doch en is niet meer alg 120. Plinius 
feat dat het Go. mijlen breet is / ende Stra- 
bo 7o/ ’t welck Waer ig: zijnen omgang (na 
t ſchrijven Plinij) is 322, mijlen/ ende na ans 
berer lupden meeumnge 305, ſommige fiellen 
oock 390, doeh de waerheyt Lan dien is ef? 
fen 325. mijlen. Light opde Lijfde climaet/ 
endeaceupeert De 12. ende 13: parallelis; 
zynen grootſten Domer-daghis van 14. drie: 
vierendeel ende 15,uren. N 

Dit Eplant is eerſt beſeten geweeft Gan 
de Thyrrenos ofte Tuſcos, daer na vande 
Carthaginenfers/ den welcken het door den 
Bomepiren ontnomen is / die het behielden 
totdat de Sarazijnen hun verdzeven; defe 
zijn Wederom Lan den Genuoifen Lerdzez 
ben/ ende die Van de Piſanen / ende is eynde⸗ 
lick onder ’t gebiet der Paufen ghecomeu: 
doch ten laetften wederom naden Genuoi⸗ 
fen gekeezt zijnde/ is het tegenwoordigh den 
felben gehoorſaem. 
Menñ deylt hupdenſdaeghs dit Eplant in 

bier deelen ; vamelijck aen de uptkant ende 
binnenkant; aeu’t Lant over/ ende aen dees 
zijde 't geberghte. Waut dat deel / tweltk de 
Doft-fanne befiet/ Wort de binnenkant ghez 
noemt/ ende ‘tgene hier teghen is / de üpt⸗ 
Kant. Det deel’t welck naeft aen Italien is 
gelegen/ wort genoemt over dees zijde 't gez 
bergbte; ende ’t gere na Sardinien fiet/ over 
gene zijde’t geberghte. Doch Wozt het ban 
den Inwooñdereñ ober ende aen Dees zijde 
‘t geberghte genoemt/elck va dat hp woont. 

Plinius feaht op dit Eplant 33. fteden gez 
Weeft te zijn/’t Welck ban Martiano Capella 
got aengetepckent ie: Maer Strabo fcheijft/ 
dat het geen fteden/ maer Kaſteelen Waren; 
ende en rekent maer vier ſteden bp zijn leven / 
onder de welcke de twee Colanien(ofte volc⸗ 
planten) Waren: d'eene Mariana na Mario, 
ende d'andere Aleria na Sylla genoemt; Doch 
tegeuwoordigh en heeftet maer een eenighe 
Stadt / genoemt la Baftia, aen de Zee-kant 
na Sardinien toe ligghende / de Welcke oock 
niet feer grooten ig: daer is een Kaſteel / gez 

309 
noemt Bonifacius, eertijts gendemt Porto di 
Siracufa,alwaer een ſchoone Haven is. Over 
eenige Garen fondeu de wenuotfen een vole⸗ 
plante ban hare Natie daer henen / om te 
woonen / die aldaer een cleyn ftedeken/ dicht 
by Bonifacio geſticht hebben / aen een Zee⸗ 
haben, ’t welck fp ghe ioenit hebben Porto- 
vecchio, dat is te fegghen/Oude-haven, De 
Dtadt Aleria light ontrent 3. duptfche nujz 
len van la Baftia: doch is nu geruwineert/ eñ 
heeft noch eenighe Herderen daer binnen 
woouende. Sijn Biſdom is getranfporteert 
wa la Baftia. Die ban’t Cplandt maken ban 
Aiazzo veel wercr ; dach heeft wepuigh te 
bedupden, Dit Eplant/ van den Francoifen 
befeten zijnde geweeſt / is eyndelijck den Gez 
nuoifen weder gegeven, door den paps ghe⸗ 
maeckt tuffchen de Koningen ban Vranck- 
rijck ende Spangien, in den zare 1559. 

Geftalteniffe. 

Det landt ban Ligurien is meeftendeel 
ſcherp ende berghachtigh/ vol klippen ende 
fteplten/ die aen De Zee-kant de paffagien 
ſeer enge maken; ende heeft (fo Strabo ghe⸗ 
tupght) vaortijdts gante onbruchtbaer gez 
weeſt / niets hebbende dat Waerdigh om 
berbjalen was / behalven dat binnen (alwaer 
bet bol Berghen / Boffen/ „ende fieplten is) 
groote Boomen hadde, gelijck ’t noch heeft/ 
van de welcke fp groote Schepen maken 
konden/ fchupmerde met de feive op Zee 
tot de engte van Gribalcar toe, Maer nuig 
bet lant beter bebouwt/poornemelijck beeft 
het groote menighte van Wijn; aengheſien 
rontſom Tabia gemaeckt wort die de Candíe 
fe Malvoſeye geenſins en wijcht/ende Wort 
— Wijn genoemt, Fn Ligurien ís 
oock groote mentghte ban Olpe/ ghebende 
fomwijlen wel over de 20000. Daten, Bp de 
Stadt S.Remo Waffen vele Citroenen, heeft 
oock Geel Palmboomen / Orangie / Limoe⸗ 
nen) ende meer andere Frupt-boomen. Al 
het gene ontrent Adorie light ís bol Wijns 
gaerden: fa dat geheel Ligurien ban Wegen 
defe voorſchreven dinghen feer luſtigh ie: 
Doch alle de lielijckhepdt van de Geviere Luftige ende 
ban Genua is in een Blepne plaetfe verga⸗ —————— 
dert / dicht bpde Stadt / ’t welck Nervi ge⸗ keliebeljche 
noemt Wort: Dele plaets heefteen heerlijc: hept Nervi, 
ke gematighde locht ; fog beel verſchepden 't welck bpe 
bloemen/ datmen niets meer foude konnen Ha eẽ actes 
wenfchen tot berfadiginge des ghefichte; fa Dorade 
veel bruchten / bat defe plaets een Aerdtg- Selhck 15. 
Paradijs ghelijck is; doch inde Berfftende 
Leuten en bintmen aldaer niets overvloe⸗ 
dighe. Bet ghebreck deſes lants bestaet in 
Koorn ende Vleys; doch het wepnighe dat 
het heeft/ / is uptnemende goet. 

Corfegue is noch Gupdenfdaeghe Hol 
Boſſen / oock binnen in het Lant/ Waerom 
het om te bebouwen niet fee beguaem en 
is / ende draeght wepnigh kozen ofte ghe⸗ 
pluck/ alg in ſommige plaetfen/ alwaer het 
Lant ban ſommige Wateren ende Hebieren 
bevochtight ende Let gemaeckt Wort. Noch⸗ 
tans — het goede vruchten ende excel⸗ 
lente Wijnen boort, Bet is overbloedigh ín 
Honigh / Was / Gafpnen/Olp/ ende Vijgen: 
Daer groeyen vele Bos-boomen / fo Plinius 
ende Diodorus getuygen; oock ſietmen daer 
veel venünige boomen / bande welche fade 
Wontgh-bpen pets fupgen/ ſeer bitteren Ho⸗ 
nigh boortbrenghen. Heeft oock ſnelle / ende 
ſlercke Paerdem als — de fnelft-loopende 

iij Honden / 
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VIII. 
Beel goede Die gemeenlijck genoemt Worden de Waet- 

medicinale ſtoven Van Pietra Pola, die feer goedt Looy 
wateren ene D je ende verk Di hoeken e Kkrauwagie er erkrcmpen fenuwen 

ben. 
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Bonden / diemen foude konnen —— oock 
cen —— ban Rammen / die Van Plinio, 
Muſmo, ende ban de mwoonderen Muffolt 
genoemt worden / hebbende hap: gelijck een 
Gept/ in pluetg van Wolle, Daer wordt oock 
alupn ghevonden / ende pfer-FRinen in het 
Graef hap van — ————— zijnder Sout⸗ 
kupien die by hun de la Raya genoemt wor⸗ 
den/ Dicht bpde Haven 8. Flotentij. Dicht 
bp Niobe zijn ballepen/ Die geftadigh met 
freeu bedeckt zjn / onder de welcke gefeaht 
Wozdt veel Kriſtal te ſchuylen. Fn de Zee 
tufichen Corfegue ente Sardinien wordt 
& ovael ghevorden/ aen de zyde ban S.Bo- 
‚nifacio. 

Daer zijn Warme folferachtige wateren / 

gn elders zijn noch meer foo Warme alg 
oude Wateren / Die boor berfrhepden 

fieckten feer goedt zijn. De drie voornaem⸗ 
fie Bivieren zijn Galum , Liamon ende Ta- 
vignan, Die hun alle in de Zee ontlaften. 
In Het Eplandt Gallinaire zijn Dee 

Boenderen / die de onfe niet feer onghelick 
en zijn: maer fchjnen eenighe Wildighepdt 
fu fich te hebben/ aengheſien fp hare Epe⸗ 
ren ende jonghen niet inde hupfen/ maer in 
de Boffen leggen. 

Hare oude Zeden. 

met hun gevaugen na Romen beerden/ cen 
‘ peder fih ——— ver⸗ 
wonderde / om dat deſe Lupden ſoo wilt 
waren / meer een Beeſt dan een Menſche 
achtende: Want / of fp bejgeghden haer 
boodt in aller mameren / of Dielen hare 
JBeefteven foo berdrietigh met Dwme 
bottighepdt ende onverbuldighepdt / dat 
het hun berouwde eenigh 
koft ghelepdt te hebben / alhoewel fp fcer 
Wepnigh boog de ſelve befieedt hadden. 

Huydens- daeghfche Zeden. 

De Genuoifen erde Liguriſe hebbende 
hare oude woefthepdt berfmeten/ leben te, 
—— ſeer geſchickt / vljtigh / wac: 
er ban geeſte / ende ſubtijl; dzijbende har 

ren Koop-handel ende alle andere faken 
feer treffelijck. Sp wagen lichtelicken beel/ 
op hope Van winſt / maecken oock fo groo⸗ 
ted 

gelt aen haer te | 

| 

/ alg pemandt bie ter Zee vaert. 
ij 

Vande Republijcke 
Fn hare Bepubljcke (alheewel fp twiſtigh / 
factiens / erde ra vieuwigbepdt hakeñde 
zĳn) weten fp hare faken welte beleggen. 
Bet meeften-deel des voltx ís groot, en- 
de luſtigh Van aergeficht. Fu hups leven 
fpfober / doch (alftuoodt is) zjn fp in alles 
koſteljck ende over-dabigh gencegh. Ou⸗ 
der hun vindt men ooch goedt Krüghs⸗ 
volck ende dappere Kapitepnen/ ghelück 
ken de geflachten van be Dorias erde Spi- 
nolas blyckt. Zin dapper ter Zee/ eñde 
verftardigh ter Koop-manfchap. 
„Den meefien hoop der Corfeguers 

zyn Wepnigh ghemaniert / Want men in 
aer der ghemepuer Ftaliaren baerdighe 
eydt nieten bindt. Zijn fecr breedt ; maer 

heeft feer goede ende rourageufe Solda⸗ 
ten. Sp zĳn oock upter-mraten weeec· gie⸗ 
righ/ fulcks dat te Italiaven oock ban 
bun een gemepn Spreeck woordt hebber; 
namelijck/ dat men een Corfeguer uoc 
levende noch doodt Letroutwen en mar}; 

Gebꝛeken 
der mwob⸗ 
beren ban 

Wel-terftaende / te geve die Lertoormt Corfegue, 
zĳn. De Corfeguers in eenigh vrtemdt 
Wardt zijnde / zijn malkanderen (eer bez 
hulpigh; roemen oock Veel ban grooter 
af-komgt ende rijckdem; hoe-wel daer aen 
Wepriigh waer-fchijnlijcks ie. Daer zijne 
er eenighe / die itk gefien hebbe/ andere 

Natien na-bootferde in zeden erde mauie⸗ 
ren/ doch der felber getalis klepn/ die in 
befen tot cen goedt epude gheraecken. Weps 
nigh bivdt-mer orter hundie de Studie 
nabolgen : of die baer in op-getroedt zijude / 
de felbe noch in anderen berwonderen. 
De Geruoifen in 't gemepn Worden gez 

fepdtin raedt te gheven onwetende te zjn? 
ſedigh in cleedu ghen / geduldigh tu de traf⸗ 
fück / roof-ghefint / orbeleeft / deun hups⸗ 
ern ende de Weouwen Lan Genua 
ette 

Rijckd: m. 

Tangs de Betiere Van Genua, Worden 
veel Citroenen/ / Limoenen / Orangien ende 
@ipen ghevoert na Italien, oock na andere 
Pꝛovintien / met een merckelijck gewin ber 
Ceruoifen. De Corfeguife Wijnen worden 
beelna Romen ghevoert/ende aldaer groo⸗ 
teler geacht/ tot groot gewin derepgener 
ren. De Genwoiſeñ zijn (eer gelegen op de 
Wiſſelen/ erde cp een fcerker foo2te Lan 
Wirft/ ’t welck wel den particulieren ups 
den/ maer het gemeent befte geenſſins nut 
en is. Want het ordinaris incomen deg 

tabtg en bedraeght meer dertigh dupfent 
kroonen, beftaente in Dousenfchepyen/ 
—— tollen/ ende andere gerechten; de 
welcke befieedt Wort aen de onkoften deg 
alleps / bermidtg de andere Lauden der 
eigneurie Verfien tot de gagien der Offi⸗ 

tieven / erde hare Soldaten. Ente Dit inz 
komen (bebzagende orgevoerlijck de fomme 
ban 400000. kroonen / is gehypotekeert en⸗ 
de geaſſigneert aen den Bergh S-Georgij, díe 
Bet ſelve wijffelijcken genleydt: Deplende het 
felbe aen den genen die daer op aengheweſen 
zn. Sp ſtrütken een groot gelt upt de quar⸗ 
tieren ban Spangien, fotatter geen ſtadt in 

XI, 

Italien ſo rjtk enig / alg Genua: De rijck⸗ Grooten 
bommen der Genuoife Koeplupden ig dooz ricdom ber 
de lichtingen ban pernningen/ die den JW ar: Senuotfe 
guts Spinolain be laetfte oorloghen teghen kooplieden. 
be Staten der geunteerde Pebderlanden ende 
zijne Ereellentie Mauricio, Pzince ban O- 

rangien, 

% 



van Genuá. 
rangieu, gevoert / verquiſt heeft; fo datde 
Kooplupden inden Fare 1000. al rekenden / 
Dat de Koning ban Spangien hun over de 
18, millioens Gouts fchuldich Was/ ’t welc 
men berekenen can hoe veel het felbe opge: 
loopen can wefen/ volgens de cours haerder 
Wiffeling ende Winfte ban dien. 
Men foude niet konnen fegghen/ hoe beel 

de Bepublijcke net ſtrijckt van hare Lan⸗ 
det; fommighe mepuen doch datfe niet rijck 
en is / maer indfen huu pets over-quam/ dat 
de ghemeene Lupden/ ghenoeghſaem Lan 
alles voorſien fouden/ vermits fp begeerigh 
zĳn hare Gepublijcke in frandt ende acht⸗ 
baerhepdt te houden / Want een pegelijckt 
Koopman bpna een Pring in goederen is- 
Voorder/ fteunen fp lupden ſeer op de bez 
fchecminge des Konings ban Spangien, bie 
gelijck als haren Meeſier is. 

Det Eplant Corfegue bꝛengt hun fo wey⸗ 
nigh op/ datfe bpna 'tfelbe in Garnifoen 
ende andere ontoften deur brengen, 

Sterckten. 

De Seigueurpe ban Italien en mach hem 
niet (eer ſterrk voemen in Italien, aengaende 
de plaetfen: want de Stadt Genua (zijnde de 
principaelfte) heeft Wel goede mueren/ende 
veel gheſchuts / doch niet om langen weder: 
(tant te doen. î 
Fn Corfegue Woet la Battie fterck geacht 

te gow, alg mede Ajazze, ende het Kaſteel 
S,Bonifacij, « ! 
Defe Gepublücke heeft eenighe ordinari⸗ 

Welcke mas fe Compagnien Corfeguers binnen Genua, 
nieren ve tot bewaringe des Stadts; ende in Corfe- 
Seigneurpe Zue eenighe Genuoifen inde ſterckten / tot 
haer Sars Wacht, Behalven dit zijnder noch eenighe 
mifoenen _ Compaguien lichte Paerden/ die lange de 
beeforgen,  Zeg-hant vijden/ om op alle aeuflageun ende 

berraderpen te voorſien: oock om de Turc⸗ 
Een af te keeren / die evenwel fomWwijten 
eenige lupden aldaer lichten/ ende na Alger 
ende audere plaetfen in Italien henen fepn- 
den, So dat hare ſterckten anders niet veel 
te bedupden en hebben / dan ter Zee; Waer 
toe fp vier Galepen altüt onder fepl hou: 
den/ omde Beviere ban Genua te befchers 
men / behalven datter/ upt kracht eener ou- 
der Ordonnantie / geftadrah Lijfentwintigh 
Galepen fn het Ammunitie-hups ghereedt 
legghenmmoeten/ beguaem om ín tit des 
noots te ghebruycken. 

XIII. 

Boeende ín 

Gouvernement. 

Genua heeft in den Hare 1526. met hare 
nieuwe Befoymatie/ De forme des Gou⸗ 
vernements / die het noch tegenwoordigh 
behout / aengenomen/ zijnde fodantgh. Men 
beſchreef alle De rjcke ghelachten/ ſo edele/ 
alg onedele, Die fes open hupfen binnen Ge- 
nua hadden; de rekeninge hier ban gemaeckt 
zijude / be sontmer 28, fodanige te zijn. 

Alle dE andere/ Die noch overigh bleven / 
ende eenighſins aenfienlijck Waren/ doch 
geen fes openhupfen en hadden / wierden 
gevoeght by het getal der Voornoemde 28. 
Famiſien; fadat het Gouvernement bleef 
onder de handen ban defe 28. gheflachten/ 
met ben titel ban Edele / de refte des 
boler Daer upt{luptende ; doch open laten: 
de datſe altijdt tot het gljetal deſer Cdelen 
noch thien perſoonen Voegen mochten/ die 

XIV. 

311 

hun of door rejckdommen / of door deughds In welcke 
jaerlijcx edel maecken ſouden; dock voor Mannen het 
Die ghene die Van haer gheboren ſouden Pelept auer 
Wowen- ————— 

Ban dit gautſche LTichaem deſer Edelen gefkaer: 
uu / maecktemen een Haedt Lan 400. per⸗ 
ſoouen / jaerlcx / die met den Hertoge ende 
de Gouberneurs / het gautfche belepdt deg 
Bepublijcr hebben. 
Delen Haedt Kieft den Hertoghe ende de Doek hoe _ 

acht Gouverneurs / de Welcke twee jaren Die gekozen 
haren laſt des ſtaets behouden. worden. 
Deſen naet trackteert dock de gewich⸗ 

tige fafieu/ die oock het Welvaren des ghe⸗ 
meenen beftes betreffen: Eide be Goubder⸗ 
neurs met den Hertoghe Warden ſimpe— 
lick de Seigneurye genoemt. 
Maer foo bp geval de ſelve eenighe 

minder importante ſaken handelen. moec/ 
ende nochtans confideratie waerdigh/ faa 
bebelpt de Deigueurpe (ich met eenen klep: 
nen LKaet / beftaende in roo. Edelen/eude Lan 
de SDeigneurpe bp lotinghen ghekozen: 
Dele zijn ooch de voornoemde 400. afghe⸗ 
nomen, 

Den Bertoghe prefenteert het Hooft posse 
des Bepublijer / hebbende de ttelen ende act dea 
eeren die hem toecomen. Dit is een oude hertoghs is 
digutieyt in deſe Stadt; eude die daer toe 
gheſtelt is / blijft in dat ſelye ampt twee 
Jaren/ woonende op het ahemepne Palleys 
fo langhe zijn Heerljckheyt gheduect/ ende 
houdt soo, Booghduptfcheu tot zijn wacht: 
repzefenterende byua hier inne een abfolupte 
Hooghept. 

Wanneer hp nu ghekoren is / gaet hy 
twee daghen lang Vorſtelijcken ghecleedt/ 
eude daer na draeght hp den Zantſchen 
tijt zijns Ampts cleederen ban voot Wars 
mozijn Fluweel ende Datijn/ ende ſoinwij⸗ 
leu Diolet, , p 

Dine authoritept is feer qroot/ aen: 
gheſien he boor den Maedt alleene eeniz 
ghe faecken mach (Wat bet aock fp) pro⸗ 
Poneren; ’t welck een ander Baetfheer uiet 
en faude derven doen. Waeromme oock 
een peder ghehouden is / die eenighe ſaec⸗ 
ken ofte Wet de Gepublijcke vaoyftellen 
wil / de felbe den Hertoghe daer af te in⸗ 
formeeren: ende door zijne handen te laten 
gaen. 
me maniere zijner berkiefinghe is foo hoe Den 

danigh. Op den derden Panuarij verga⸗ Wertoge ges’ 
dert ſich den Báedt met den leeghen Baedt/ kozen wort, 
fonder de perfoone des Loorgaenden Herz 
toghs daer bp te hebben (overniidts dat 
hp boldaen hebbende den tijt ban twee Jaz 
ren / op deurerſten Januarij wederomme 
na zijn hupse keert / ende blijft voor zijn lez 
ven lang/ ghelijck een ghemepn perfoon/ 
Procureur Lan de Gepublijcke.) Deſe hiez 
fen daun 28. Erele/ een ban peder gheflacht/ 
Die terftont (na harte berkiefinghe) op het 
Paleys gheroepen worden / ende Worden in 
afghefchepden plactfe alleen beloten; al⸗ 
Waer fp nietde Baetfheeren (die om haren 
ouderdoms wille/ ofte wederſtrevigheydt 
huns abeflachte / onbequaein zijn out 
Bertoghen te Worden) onder hun achthien 
pPerfoonen uptkiefen/ een Loor peder ghe⸗ 
flacht/ die maecken metde andere 28, eert 
verkiefiughe van de ahene die den Gaedt 
di Dertoghen boorgheftelt moeten Woz 
en. 
Doch en mogen defe den Baet niet meer 

als bier perfoonen voordragen: ende moeten 
V rij oock 
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Welck den 
taft der acht 
Goubers 
neurs is. 

XVII, 
Wat het 

ampt des 
beemden 
Poteſtaete 
fp. 

ghen. Beljalvendefe twee heeft den Potes | 

Wat het fes 
ben mannen 
ampt fp. 
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oock be drie berde parten Lan defe 23, met 
de BaetfGeeren eenſtemmigh zijn. 

Defe vier ghekozen / ende overghelevert 
zijnde aen den Äaet/ wort geloot Wie upt die 
vier Hertoge wefen fal. 
Daer zijn acht Gouverneurs / die met den 

Bertage fitten/ ghelijck als zijne Raetſhee⸗ 
ren. Defer Ampt duert twee jaren / alg 
voorfept is. 4 

Defe Gouberneeren Wel de Bepublijcs 
he/ doch en moghen alleen in gene ſaeck rez 
folveren/ in de welcke ban De intereft deg 
ꝓublijcks ghehandelt wort / ofte die fwaers 
wichtigh fp/maer roepen Hier toe den groo⸗ 
ten Baedt, Defe Gouverneurs Worden in 
tweenghekozen/ eude dat met beurten van 
fes tat feg maenden. Over welcke verkieſin⸗ 
ge den grooten ende lagen Baet met den Her? 
toge geroepen Worden/ ende gekozen in Loes 
gen als den hertoge. ì 
Een pegelijck defer Gouverneurs / is na 

balepndinge zins Ampts / Procureur S.Ge- 
orgij vooꝛ twee jaren: ſo datmen inhet Cols 
legriuum defer Procureuren altijt de acht ge: 
Wefene Gouverneurs bint: beraetflagende 
oock de twee Volgende jaren net der ghes 
weſenen Hertoghe iden Baet Van alte ghe: 
wictht ige faken. 

Deſe Gouvberneurs hebben laſt over het 
geheele lant; ende twee onder hun Woonen 
altijt op het Paleys / de andere ſes in hare 
hupfen, wiffelende alle Drie maenden met 
beurten. Sp hebben oock laft om de faken 
des gemeenen beſtes waer te nemen / noo⸗ 
pende De inkomften ende Diergelĳcke Dine 
* waeromme fp oock ín grooter aeu⸗ 
ienende reputatie (hares Amptg-halven) | 
gehouden Worden, ‘ 

Alle de Voornoemde Magiſtraten vers 
handelen alleenljck de faken deg gemepnen 
beftes, Doch over de Wonniffen (eerft ſpre⸗ 
kende ban de criminele ) Gebben fp eenen 
beeemden Poteſtaet / die een Bechtfgeleer: 
de is / ende den welcken fp eerlijcke gagien 
geven. Deſen Woont in een Paleps / dicht 
bp deg Hertogeu. Hy verhandelt / eñ fpzeecht 
bonmiffe over alle mifdaden: doch en mach 
zijn fenteucie (fo die den doot medebzengt) 
niet erecuteren fonder confent deg Baets, 
Bp hem Heeft hp noch twee andere 

Bechts-geleerden/ Waer van den eenen ges 
noemt Waozt/ Lirchter der quaetdoenderer:; 
ende Vander is de Fiſcael: ende met hulpe 
ban defe twee fonneert den Poteftaet alle 
criminele Proceſſen / erde dierghelijcke din⸗ 

ſtaet nach zijnen Luftenant / die alleenltjck 
over tivile ſaken (de executie belangende) 
het opſicht heeft. 

Daer is noch een Deben-mannern-ampt/ 
genaemt ertráordinarie/ die bpna de perſo⸗ 
ne des Hertoghs bertoont/ ban Wegen dat 
het gheocenpeert Woet inhet belept bande 
Bepublijche. Sp hebben laft om de Proceſ⸗ 
fen te verlenge:: ofte te verkorten; den Wee⸗ 
fen hare Vodahden te beftellen: indien Het 
oock gebeurt dat de vrienden een Proces ons 
der malcanderen hebben / ofte datter een 
rüſt tuſſchen een armenende eenen rijcken / 
fo geven deſe gemeenljcken in ſodanigen ge: 
val een Magiſtraet / va haer goetbuncken/ 
om be wienden / ofte den armen ende den 
rüůcken die pleptende zijn) te verhooren. Dit 
ampt gheduert fes maenden / ende ig Lan 
grooter Wacrdp. 
Daer ie nach een Magiſtraetſchap / in 

ĳf Manen beftaende / genaemt Souverai- Bet ampt 
| nen ta ee iteyt hebben fo wel der Ápndie 
ober den Wertoge/ als Gouverneuren / wan⸗ WER 
neer fp tenepnde haers tDts zijn, Doen oock 
de felve dinghen mode Kepublijcke / als de 
andere Magiſtraten; mogen oock: den Wer: 
toge ende de Gouverneuren (indien fp ghe⸗ 
fepit hebben) abfoluptelgehen firafien. 

Hieromme ift/ dat/ Wanneer eenigh * 
Anmiptman / Hertoghe / ofte Gouderneur —— 
tepnden zijnen laſt is men door ordonuan⸗ gerroge ee 
cie der Souverainen upt roepen laet/ indien De arte Offus 
vemant pets op den Bertogbe ofte de Dour cieren re 
verneuren te ſegghen heeft/ Bat hp in haer rechte ftaen 
tegheuwoordighept come/ ende zjne klach⸗ moeten’ ons 
ten over hun aldaer uptſpreecke; tot defen bien he HA 
epnde blijven de Bertoghe metde Souver⸗ e Gupten 
neurs acht dagen in het Spndrcaet; de Welt: gaen) ges 
ke verleden znde / fo Worden fp geſtraft / fo ftraft te mos 
eenighe mifdaet in huu bevonden is; ſo niet / gen worden. 
geefmmen haer een atteſtatie hares goeden 
dienſts met de welche fp hun daerna Pro⸗ 
tureurg maken: ſultx dat fp hier toe niet 
geraken ende conné fonder defe Certificatie, 
oor deſe Syndiquen appelleert men Lan 

bele Magiſtraten der Gepublicke; fa dat 
deſen laft in fodaniger achtinge ende aenfien 
is / dat de Hepubijcke tot een Der Voors 
uaemfte Syndiquen den Prince Andrea 
Doriam ghekozen hebben. Zp fitten ip ben 
Senaet ende den Hertogh op het Palleps. 
Nadien wp hier bovengefproken hebben XIX. 

ban crürinelefaecken/ fullen Wp nupetweg Wie de civile 
fegahen vande tivile / tat de welfhe be Mez faechen bee 
publgche bijf vreemde Dorktazen ghe dient. 
gagieert/ alle twee jaren andere nemende, 
ende dit Corpus Wozt genaemt la Rora. 

Defe nemen hennifje ban alle civile ſaet⸗ 
len / enbe woonen op het Palepg des Ber” 
toghs; a!les wat fp oordeelen, „befchuet na 
de Hepferlijcke Hechten ende Wetten; ende 
de Proteſſen Worben ghemaeckt na d'ordre 
des Stadts / DIE na de oude mantere leeft. 
Ober de fakeu die de Umbachten ofte xy 

Dandt-werchen aengaen / zijn Tucht-heeren 
geſtelt / die den verkdoperen ende alle ande⸗ 
re Ambachtg-lupden/ dedre gheven; verſor⸗ 
gen dat de mate / elle / ende ghewichte recht 
eude goet ſy / volghens hare Wetten; ende 
nemen oock toeficht op de Hoofden der Am⸗ 
bachtg-ltupden/ be welche Borgermeefteren 
genaemt worden / ende onder den Ambachts 
lupden gekozen wozden. 

Defe Borger-meefteren hebben authori wat pet 
‚ tept over de faecken haer konft ende Am⸗ ampt Der 
bacht aengaende ; onder de welcke die over Borgermeer 
de Side geftelt zijn/ groote macht hebben ftenober 
over hun Werck-bolck/ oock tot bannen/ pacbraup 
wippen / ende geeffelentoe / over den genen ven fp. 
die eenige mifdaedt begaen. 8 
Inde Stadt Genua Worden 4o. Kapitey⸗ 

nen gebonden/ zijnde ban het getalende Cor- 
pus der Edelen / die gerlijtks verandert wor⸗ 
der, Cen veder van deſe heeft 100. inwoon⸗ 
deren onder ſich / ſoo datſe in tgeheel 4000. 
perfaonen bedragen; van de welche de Genus 
blijcke fich in alle voor vallen behelpt / aen: 
gefien fp mede in tijde van noodt hare Wachs 
ten Waer-vemen. Wanneer de Deigneurpe 
bupten trecht/foo wordt de felbe ban defe 40. 
Kapitennen geaccompagneert/ alle in fluz 
Weel nekleedt zijnde / twelck het bercierfel 
defer Beeren ís. 4 

Voorts zijn alle de Turden birmen de 
ftadt ende in de voorborghten woonende / 
aengeſchreven; out zijnde tuffchen de 7 — 



XXI. 
Wat bet 

ampt (5. 
Gregorij ge? 
noemt) be⸗ 
Dupt/ ende 
wanneer bet 
felbe inghe⸗ 
felt fm/oock 

waerom. 

van Genua. 
de Go. jaren/ die oock onder Kapiteynen 
gheftelt zijn / verplicht weſende hun tallen 
tùden (des noot zijnde) gewapent te laten 
vinden op befchepdene plaetfen. 
De Gepublijche hout oock eenen Gene: 

rael / Die ten tijde deg noots / het opficht 
over De Krijghf-lupden ende ghewapende 
Bozgerennemendeis. 

Bet Officieende Magiſtraetſchap S.Ge- 
orgij, een adelijck ampt’ (upt-ftekeude boz 
ven alle andere in defe Stadt) ie geozdon: 
ueert inden jare 1407. Dit heeft langen tijdt 
het behoudt des Republijcks gheweeft/ de 
Wwelcke(geen natupzlijcte rijckdonumen heb: 
bende / Lan wegen dat het Landt die niet op 
eit brengt ) altijdt verftandige Maunen gez 
hadt heeft / Die beguaem Waren om (Dooy 
rijp oopdeel) tallen tijden ende ín aller ma⸗ 
nieren gelt te fineren/tot behoef deſes Repu⸗ 
blijckg: Welcke peantigenmcejt-tijdt s Van 
allerhande Lupden op fchade ghenomen 
Wierdt/ gevende ſeven / acht/ oock negen ten 
hondert. Deſe Lupden die petweg geleent 
hadden / Wierden aengewefen op de gemeene 
middelen deg Landts tot Lerfekeringe Lan 
hare betalinge; d'een op den Impoſt Lan 
De Wijnen; d'ander op de tollen van de gra? 
nen / ende fo voorts. Defe wierden dair koor 
pers genoemt / overmidts Dat fp Elen alg 
deſe niddelen gekocht hadden: Cpudelijck 
de fake fo groot geworden zijnde/ datter be: 
fe namen ende 'tgetal defer Lupden Vers 
meerderende/ groote ouruſt ende verwarrin⸗ 
ge ontftont ban wegende beelhepdt der Be⸗ 
dienders ende Opfienders over defe pennin⸗ 
ghen einde dit volck / is ten laetften geordon⸗ 
teert Dat men dit Collegie ſoodamgher 
Ampt· mannen noemen foude het Collegie 
S.Georgij, DitCollegie ban wife ende Loos 
fichtige fBannen geregtert Wordende, is 
epudelijck vijck gheworden dao: hare Loor: 
ficheighepdt/ oplackende vele Beerlijckhep: 
den ende goederen / door Dieu het oock Lan 
berfchepden Pauſen / Keyſeren / ende Princen 
met heerlijcke Privilegien ende Oꝛdonnau⸗ 
tien begaeft ende voorſien ís geworden / oock 
noch te aeuſtenljcker gheacht gheweeſt. 
Sulcks dat het Officie S-Gregorij (hoewel 
het felve van het publijcke komt / oock ban 
de Seigneurpe ban Genua, ende der gener 
die het Pallais gouverneren ) nochtang 
de Deigueurpe uiet onderworpenen is maer 
alle de gene / die tat de Seigneurpe / ofte het 
FPagiftraetfchap der Stadt toegelaten woz 
den/ fweeren/ dat (p alle de Privilegien der 
Ampt- Mannen S-Georgij fullen handt-haz 
ven ende bewaren, 

Dit Magiſtraetſchap heeft metter tijdt 
eenige heerlijckhepden verkregen / verſorght 
met goede inkomſten / die het inden beginne 
niet enhadde, Men heeft oock metter tüjdt 
beel nieuwe Ordonnantien ende Hegulen 
gemaeckt / fo dat het nu beel machtiger is / 
aengaende de erpeditien der ſaecken / de ſtraf⸗ 
fiugen der na-latingen/ende de maniere ban 
het bolck (hun onderworpen zijnde) te gou⸗ 
verneren. 
Sadat wpdit Ampt bergelijcken mogen 

bp-nabet felaige te zij'1/ dat in Hollandt de 
Beken-kamer ís, alg de welcke tot gemee, 
ne-landts-middelen upt veder Stadt een 
Gecommitteerde heeft : ende met eenen die 
gene die aen het Tandt eenigh geldt op Gen: 
ten doen/ vervorderen / in-manen /ende beta 
WE doen/ ofte op eenige Kantöbren aen: 

en, 
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berneurg/ Die fp Protectores noemen, Baer 
ampt dupat een geheel jaer ende worden alle 
bier Maendeun / eitke- mael vier / gekozen; ene 
de Die uptalle de Wiſſelaers ende ’slandts 
Erebiteuren/ die pets aldaer op te epffen 
hebben / doch nict hooger als upt het ghetal 
ban 8o. vergaderde Mannen: foo haeſt Alg 
befe gekoren zyn / Worden Die Wederom in 
een Barrken gelepdt/Lan de Welcke men 34- 
bp lotinge upt-trecht/ de Welcke met mal 
kanderen bellaten zynde / nict fchepden en 
mogen Loot en al-eer fp door lotinghe de acht 
Proterteurg gekozen hebben. 
_Guben jare 1444- maeckte men noch een 
ander Offitie / beſtaende in acht Mannen / 
twelck genoemt wordt de Vier-en- veerti- 
ge, van wegen het jaer daer inne fp geboren 
Wierden. De oozfaccke dat Defe acht Man⸗ 
nen gekoren Wierden / Was / om dat de acht 
Pꝛoterte urs niet konnende alle De faecken 
(Door de menighte der felver)binén 'gjaerg 
af-handelen ; genoodt- drzuckt Waren de res 
ftenupt te ftellen tot het volgende) / waer upt 
bele merckelijcke ſchaden reſen / in plactfe 
dat fp beel emolumenten ende venten op ver⸗ 
fchepden Wifen hadden konnen Wmnen. 
Bier upt ig gevolght/ dat befe acht FRannen 
daer toe gekozen zijn/ op dat deſe niet anders 
boen en (ouden ban de refterernde renten 
Waer-nemen/ ende alles ten goeden oorboor 
ende nut deg Loorfz. Magiſtraets S-Grego- 
rij ſoude ſtrecken. Wan defe acht wordender 
jaerlĳcks twee verwiſſelt. 

Deſe Hebben onder hun Het gonwerne⸗ 
ment des Eplandts Corfegue, ende Han veel 
Steden ende importante plaetfen;, ende hier 
ban daen ig dat de onkoften komen/die tot bez 
houdeniſſe der Hepubljcke gedaen moeten 
Worden, ’ ; ‚ 
De Seigneurpe ban Genua fepndt gock 

jaerltickg een Souverneur Generael in 
Corfegue , die ſich onderhoudt ín De Stadt 
la Baftie „ende woꝛden gegouverneert na De 
Vechtenende Wetten die be Genueifen al- 
daer geplant Hebben; zijnde boor den Corſe⸗ 
tid gants ſtraf enbe bp-na onverdzaghe⸗ 
ck. * 

Godts-dienft, ende ſaken de 
Kercke aengaende. 

De Genuoifen ende Corſeguers zin alle 
Boomig Catholijck. Genua is een Aerdts⸗ 
biſdom / hebbende oarder hem de Biſtommen 
van Luna, (teghenwoordigh Sarzane ghe⸗ 
noemt) Bobia, Aprum, ofte Brunac, Metena 
ofte Maran, Accie, ofte Aprum, Noli, ende 
Albengue:ende ín het Eylandt Corſegue, het 
Biſdom van Nibie. 
Fn Corfegue zijnde Biſdommen tan Ma- 

riíane, Nebie, Ajaffe, Alcrie, ende Civita, waer 
9* de fonumige onder het Biſdom van Pita 
zjn, 

B s Here 
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Verhael bande Republijcke 
Van 

RAGOVSEN. 
Kort Inhoudt: 

1, R are boogtijtg Epidaurum genoemt / eude Ban de gelegentheyt 
Det Epidaura, daermen den Akgodt Efculapium aenbadt. z. Begin 
des woorts Sclavonien, zijn Wijdde/ lengde, beeedde/ climmact/ ende 

voornaeniſte Dteden. 3. Ragoufen, een Dtadt van Slavonien / is den 
Curck tijnſbaer: zijn gelegenthept/ ende Eplanden. 4-Zijn Lant dragen⸗ 
de Wijnen, Olpe, Frupten / Wette-uig/ende andere dingen. 5. Gravofe een 
Eplandt vol Boomgaerden/ Sranact-baomen/ Ozangie/ ende Citroen: 
boomen. Langofta een Gplandt dragende veel Kozijnen ende Olijven / ende 
vermaert om De viſſern ban ſprot. cet woelt ende Weeede Naturel der 
oude inwoonderen Han Ragoufen, aerdende na de Scythen, Daer (paf gekoz 
men zijn. 7-Dart hupdens-dDaegbfe zeden, 3.-De manieren haerder Douz 
welijcken. 9. Dan hare ſpraeck. 10. Haer rijckdommen waer in Die bez 
ſtaen. 1: Hare cleyne ſterckte. 12. Het Gouvernement gelijk Der Dente 
tianen. 13. Bande Pꝛegaden / ende jaerlijcktche Magiſtraten. 14. Van 
den kleynen Raet. 15. Dan de verkielinghe Des Kecktoors Die het Hooft 
Des Kaets ig. 10. Van de bijk verlorgheren. 17. Dan de les Borgermeeſte⸗ 
ren / geinſtit ueert voor De cwile ſaken / ter eerſter inſtantie dienende. 18. Dan 
De Dijf criminele Kichteren. 19. Dan de Officieren ober de volle neering. 
20. Pet Tollegie ban dertighen / gheftele oer de Appellen. 21. Ban de Lijf 
mannen/ ghenoemt berforgeren der gheſontheyt / ende ban bare authori⸗ 
tept. z2. Bande Kamerlinghen. 23. Van De drie Threſozieren / gheſtelt oz 
berde bewaringe Der gemeene Schatten / Weefgoederen,/ ende haer gelt. 
z4: Bande Officieren over de BAapen-bupfen. 25. Andere Officieren / ghe⸗ 
felt tot opficht ober de Wijnen / Koren / Olpe / ende bermakingen der wegen 
ende raten. 26. Vande les Kapitennen bp nachte, 27. Van Hes Secreta⸗ 
vig Notaris. 23. Mancelieren. zo, Kapiteynen ende Graven; Die bupten 
Ragoufen gefonden worden omt te Gouverneren. zo, Van de Date Procu⸗ 
reuren der Cathedrale Kercke ban Ragoufen. 51. aren Godf-crent ende 
Keligie. Dirt 

Wen moet dan Weten / datter langs be „ Leer wr tot het punt befes 
Zee-kant ban Venetien af tet Corinthien Hy WWerhaels comeu/ fal ick de 

} fwarighept wegh nemer die 

het verfchil ende ghelyck- 
Wp fiemumighept der namen/ Die 

hun ten gang defes ver— 
haels foude konnen twÿfſelachtigh maken. 
Want nadien Wp Loorgenomen hebben ban 
Ragoufen te ſpreken / ’t welck eertijdts Epi- 
daurum ghenaemt Wiert / ende datter noch 
twee andere ſteden ban den ſelven name zijn/ 
fomoeten Wwpden Lefer hier in onderrich⸗ 
ten/ opdat hp wete/ welck dit Ragoufen fp/ 
tenepitbe Wp dit eene Epidaurum met de ans 
dere twee niet te famen en fimelten. 

toe’ dzie Epidaura gelegen zijn/ Waer af het 
eerfte in de golfe Lan Venetien ghelegen is/ 
ende is tgene wptegenwaoozdrgh Ragoufen 
noemen. Get andere Epidaurum is int lant 
ban Laconien ín Pe golfe Lan Napels, erde 
is tegenwoordigh genoemt Malvoſia, alhier 
Wiert voormaeſs deit Afgodt Efculapius 
aengebeden, Vet derde is ghelegen in Sinu 
Saronico, Diemen Cherronnefus noemt of 
Piguiade. 
Om uu tot het gene te Komen / daer Wp af 

voorgenomen hebben te handelen/ dat is gez 
legheu in Slavonien, ’t welck het oude Dal- 
matientg/ ende heeft zunen name is: 

an 

EK 



van Ragou fen. 
vaude Slaven/ die teu tijde des Kepſers lu- 
ftiniani 1, comende upt Sarmatien, den Da- 
nauw paffeerden/ende doe heeft hem een deel 
gewozpen op Macedonien , ende een ander 
op Thracien: Daer naten tijde des Kepfers 
Mauritij, (bie gheſtorven ís in dert jare oz.) 
ende oock ten tijde Phoce zijnes Suctefs 
ſeurs / maeckten fp hun meeſter ban Dal- 
matien, % 

Wel fs Waer dat den naem Slavonien 
fich nu uptftreckt ban de Ge viere Arſe af tot 
bie van Drin; ende zijn lengde van d'een Hes 
bier tot de andere ig ontrent ban 480. mij⸗ 
len; ende zine bzeedde bande Berghen ban 
—— af tot de Zee toe / ig ontrent 120. 
mijlen. 
Het is gheleghen vaiſſchen het midden des 

bijfden Clnmaetsg / ile bp de derthiende 
Paralelle, ende het midden des feften Cli⸗ 
maets / alwaer den langften Somer-dagh 
uiet meer als Wan vifthiendehalf uren is. 
Light ten Zuptooften voorbp den 46. graet / 
ende ten Weſten op zo · graden. 

Vooꝛts de Zee / die tuffchen Italien ende 
Det epnde ban slavonien is/ Wozt de Adriati⸗ 
fe Zee genoemt/ ende ſtreckt hem meer als 
6co. mijlen upt/ ende zne grootfte breedde 
is van zoo. ende de meefte engde is 150. my⸗ 
len bzeet/ dén ingang ontrent 60. maer de 
refte die Albanien ende Macedonien befpoelt/ 
Wort de loniſe Zee genoemt. Len deel deſes 
Kants behoort onder de Bepublijtke ban 
Venetien, het andere aen De Gertz-hertogen 
ban Ooftenrijck, ende de refte aen den Curc, 
De boornaemgte Steden zijn Flamona, Seg- 
ne, Hona, Sara,om het welcke die van Hon- 
* en ende Venetien een gheduerighen oor⸗ 

voeren; Sebenic ende Spalaten. Doch 
de befte Stadt van geheel Slavonien ig Ra- 
goufen, die hem felven in bzphept hout/ bez 

Doe beel bie talenden aen den Turck 14000. zequins / ens 
ban Ragou- Pe noch fo veel ombzenghende in ſchencka⸗ 
Gen jaeciger gienende hupf veſtingeñ der Turtken. De⸗ 
aen Den fe Bepubij: e heeft wepnigh vaſt Landts 
Turck bee onder hem; doch heeft onder hem eenighe 
talen mees feer bequame Eplandekens/ bie gheleghen 
ten. zn tufjchen Curxole ende de golfe ban Ca- 

tarro. 

Pet oude Epidaurum Was op De ſelve 
plaets / dat * nu het Oude Ragouſen 
Roemt. Maer de Gotthen hebbende het gez 

le Italien onder hun gebracht / oock ban 
deel ban Slavonien , onder andere 

‘oock ban Epidauro, vafcerden deſe Stadt 
geheel. Wt welcker oorſaken de inwoonde⸗ 
ren niet wetende Waer henen trecken / bez 
gonnen het nieuwe Ragoufen te bouwen/ 
datmen nu fiet/ Van de vupnen des oude 
Stadts. De Stadt ig Wel bewoont / ende 
feer wel gelegen op de kant bande Zee. Is 
bol Fontepnen ban foet water / die ban de 
naeft-gelegene Bergen (tot groot profijt der 
fnwoonbderen)daer henen ghelept zn. Bet 
heefteen kleyne Haven / bie met handen gez 
dolven ig / aen d'een zijde feer behulpelijck; 
Daer is een hoogen fteplen Bergh / aen welt: 
Eerg boet befe Dtadt gebouwt is. Sy beſit⸗ 
ten ronds-om hate Stadteen eng Landt / 
ende hebben beel klepne £plardekens onder 

8 him / ende onder andere Langofta, welckers 
vorm een Amphitheatrum bp na gelijck ís. 

Geftalteniffe. 

Iv, Det Landt uptter natupzen is onbrucht⸗ 
baer; doch door de groote neerſtigheydt dier 

UI. 
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banRagoufen wordt Het bequaem gemaeckt 
tot Wynen/ olpe/ende epcellente frupten. 
Daer ig een ſekere Waltepe/alwaer deg wine 
ters foo veel Waters bergadert/ dat heteen 
Bep; gelijck wordt / alhier groeyt ſoodanige 
Vette bis / Dat men die ſonder olp gesel 
faem fricaffeven mach. Daer na in de Lenten 
het water komende te berdzoogen/ faept: 
men op de ſelve plaets koorn / die daer fer 
wel llaeght / fo dat eeufelve plaets vis ende 
koorn op een jaer heeft. Sp gebruycke n Boomen fn 
Daer na — blijt in de Zee / ende maken D° — 
bat be Boomen haer deel Geſters Hoort: aernwaffen 
la : Want fp doen be tacken der Booz i 
men bupgeun/ ende doen die order Water blijs 
ven dooz 'tgewichte Van groote Steenen: 
ende in twee jaren hechtende @efters hun 
met fo groote menighte aen defe Tacken / 
dat het een Wonder om fien ig: het derde jaer 
zijn Die bpna goet om eten. 

Daer light opde Zee/ het EplantGravo- v. 
fat welck een feer aengename plaets is / vol 
Boomgaerden beplant met Ozangie/ Ci⸗ 
troeven/ ende Oranaet-appelboomen. 

Zijn voornaemſte Givieven zijn de Save 
ende de Drau. Det @plant van Angofta, ome 
toozent met Hooghe Berghen/ alwaet de 

acht-hoven der Ragoufenen zijn/ Heeft in 
et midben een ſchson plepn/ boortbrengen⸗ 

de Geel Olyven eñde Bazijnen groepen/ erde 
alhier ontrent Wart beel Spzot gevangen. 

Haer oude zeden. 

_Geinwoonderen befeslantg Wareneer: vr, 
tte wreet ende Wilt/ ende begaben hun ner: 
gens anders toe/ als tot roobinghen op be 
Zee, Florus feght van haer/ dat in deneer: 

ogh tegen die ban Carthago, ten tij⸗ 
de der Koninge Tenre, fp huu níet te zeden 
en hielden met te rooven / maer oock alders 
hande fchelm-ftucken bedreven. Bet Waren 
defe Slavoenen/ Die de Foomfthe Gefanten 
lieten onthalfen/ ende beu ghenen die hare 
Schepen beftuerdeun/ verbranden lieten: en⸗ 
de 't welcke de fchaemte der Fomepren ber: 
meerderde/ Was dat dit bolck Lan eerie vrou⸗ 
We Gegouberneert wierdé. Procopius fegbt 
oock/ dat de Slavoenen (Dchptije Voltke⸗ 
ren) ín dit Lant/ tet tijde Iuſtiniani, gewa⸗ 
pender hant quamen / ende ten laetften daer 
in bleven; dat oock een deel der ouder in⸗ 
woonderen harer ſeden deelachtigh wier⸗ 
den. Titus Livius neemt deſe Wolckeren/ 
Wilbe/ ende geneyght op Zee te varen / om 
eenigen bupt te verkrijgen. Dock hadden de 
Bomepnen gheftadigh eenige Legioenen in 
defe Landen/ fa om dit Volck te temmen/ 
enbe haren aert Wat te bedwingen/ alg om 
andere oopfaken. 

Huydenfdaeghfche Zeden. 
Die ban Ragoufenlaten hun hHooft-hap: 

Waffen ban het midden des hoofts ep. 
Waerts af/ om hooghe/ ende laten de ve 
voorts gebeel Kael fchrabben. Daer teghen 
hebben de Bongerfche dit deel geheel kael/ 
ende draghen elders overal hap:. De vrou⸗ 
wen en dragen niet feer lang hayz / ende mar 
Ken bet (wart door eenighe konſt. Alle leven en Bole⸗ 

fpeenparigh/ ſonder veel Ceremonpen/ aen⸗ dichten had 
gefien fp geen eerbiebingen en ae res — 
ghelijck wp/ ende int groeten en lichten fp geenen boet 
noeb Hoet noch Bonnet boor malcauderen af in bet 
af/ maer faluerenelckanderen fi * groeten. 

B 
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of met woorden / of met anderen handel/ dic 
hare mepuinge openbaermaect. Sp bemiu⸗ 
nẽ wonderlichen feer de een-parigheptdes 
Staets; fo datter oockeen Wet is die mede: 
brengt/dat geenen Borger Biſſchop ban Ra-- | 
goufen mach zijn / tenepnde datter niemant 
onder hunen fp die ín Dtaet bovẽ den anderẽ 
upt-ftekender fp d'een als D'ander/dan de gez 
ue die hun in hare Wetten geboden is. 
Sy gaen berfchepbdelijck gekleedt Want 

de jongſte gaen op de Florentijnfe wijfe / de 
andere Draghen Mantels / ende de andere 
Paltz-rocken/gelijc de Heeren vanVenetien, 
Ende het is eenen pegelijchen verboden zijde 
Klepderen te draghen/ behalven den ectoor 
bâde Bepublijcke Doctozenende Aidderen 
In den fomer/Wanneer het op theetfte is / 

Dragen fp enckele armofijne Schorté of kee⸗ 
len, De felhe befnoepinge der kleedingen kan 
men oock tn den Drouwen bemercken/ aen⸗ 
eſien ſy haer gantfche leben lang niet alg 
alien dzagben; uptghenomen wanneer een 
Dochter houwelickt / danis haer toe-gela: 
ten boozeen Maent tits eenigh zijde⸗· werck 
te draghen. Daer is noch pets onder den 
Dzouwen/’twelch de verfchepdenhepdt des 
gualitepts upt beelt / want de Jofferen zijn 
gewoon op Heeft-dagen te bragjen eenige 
maniere ban Dupcké/ die fp verobligeert zijn 
te drzagen / na dat fp getrouit zhu. 

… Ponte dragen fp tanepten/ roode ende 
blaeuwe Lakenen/ ende huis alleenkijchen 
toegelaten zijde FRouwente dragen / fo hun 
dat belieft. 5 
Wat de Bouwelijckenaengaet /fp zijn gez 

Woon hun alleen te verbinden met perfonen 
Een Edel⸗ van Gare conditie/ dat is / Edel met Edel, 

man en noeheen Edelmanen mach geen Borgerin⸗ 
mach geen HE nochte bzeemde Dochter trouwen/ op 
onedele dat hp onder zijn geflacht geen minder gene- 
Bochter trou reuſen bloedten brachte/ bedervende alfoo 

en, zjnen ouden Edeldom/ ende daer upt is ont: 
ſtaen / dat de gheflachtendermaten gemin⸗ 
dert zjn / datter niet meer dan drie ofte bier 
en twintigh zijn/ die — dat 
de Edele geflachten komende te verminde 
ren/ gelijck alle wereldt fe dingen/ ende be E⸗ 
del fich met geene Borgerinnẽ noch vreem⸗ 
de verbindende / Defemetter tijdt tot ſodani⸗ 
gen kleynen getale gekomen ziju. 

Wel ig waer / dat foo eeingh Edelman, 
door eenigh oogh-merck ofte anderffins/een 
Pronwe nemen / die Han dien Lande niet en 
Ware hp ſulcks doen mach / wel⸗ verſtaende 
Dat hpeen Joffrouwe neme / geboren tuſſchẽ 
Zare ende Catarro, ende anders niet. Maer 
bie eene bzeemde neemt/ foodanigen als Wp 
gefepdt hebben/ moet ten minften dupſent 
gong Durcaten rick zijn / tot berfekeringe 
efer Prouwe; alhoeweldit wepniah/ on- 

berhouden wort. Mock zijn de Bouwelijr: 
Een door ſekere Wet bepaelt af duyſent gou 
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de Ducaten: doth hHupdens-daeabs wordt | 
ober defe Ordonnantie getreden/ foo dateen 
Dader ten houwelijcke geven faldzie/bier/ | 

rein Ô ‚ welt Kouwen teghenftaen. Beel Wepuigh 
RKryghsvolck houdenſe / hebbende alleen⸗ 

ende vijf duyſent Ducaten / ja meer / volgens 
de middelen ende qualiteyt zijns Dochters. 

Det Hhouwelijcks goet wordt in gelde gez 
gheven / al-eer Der toekkomerden Pan de 
Drouwefiet/Die hp trouwen falende fo haeſt 
het verdragh beſchreven is / ende alle andere 
Ceremonien volbracht zijn / gaet hp dan de 
ſelve binnen haren hupfe befichtigen. Want 
tis haer gebzupck geen Dochterte bewen/ 
vooren al-eer hy de ſelve ohetrout hebbe/ 
volgens D'ordze Vande Foomfche Kercke 

Verhacl vande Republijcke 
haer boozr-gefchzebei. 
Wat hare ſprake aengaet/ meeſt alle jon⸗ 

ge gefellen berftaenende (preken Ataliaens/ 
Wweicke tale fp Franque noemeiu: maer onder 
malkanderen gebzupeken fp alleenlijcké ha⸗ 
re epgene Dlavoufje fprake. Dele onder 
haer begeven fich tot de ſtudye: tot welcken 
epude de Bepubrijche binnen Ragoufen gez 
woonlijcken op groote gagien eenen Ledto- 
rem onderhoudt / met drie ofte bier Kepeti- 
toribus, omde Jonghepdt in goede weten⸗ 
fchappen te onderwijfen. Do doen ſpoock 
jaerſycks een goeden Pzeeckcheer komen/ 
Die Den Mannen alleenljck predickt/ om dat 
hp Ataltaens fpzeect/ welche tate de Prou⸗ 
Wen niet Verftaenen konnen. 

Behalven deſe fielen/ / Medecijnen onder⸗ 
houdt de Nepublijcke noch eenige Mannen/ 
om de Lichamen te genefen/namelijc/ twee 
Medicijnen ende twee Chirurgünen / ende 
Dat on feer goede gagien. Defe zijn verbon⸗ 
den alle de Branche te gaen beſoecken / ſon⸗ 
ter daer eenigh nut afte hebben / inſonder⸗ 
heydt van de Arme lupden / ende alles (bol- 
gens hare profeffie) tedoen Wat tot de gez 
ſondtheydt der Borgeren van noode is, 

Haren Rijckdom. 

Cenis het Landt van Ragouſen niet/ dat —. 
hun rich maeckt / aengefwen het ſelbe ghe⸗ 
noegh te doen heeft/ om fich te onderhoudt) 
hoewel fp fo ſober lijtken leben / alg men fouz 
de konnen doen, Haer neering komt ban ben 
grooten handel die fpdzijben/ Want fp beel 
bequame Schepen hebbeu/ met de welcke 
fp na Berfchepden plactfen baren/ ende met 
hare Koopmanfchap groot gelt Winnen, wat díe 
Det gene bungroote deught doet / is / Dat ſy / van Rapou- 
gevende veerthien dupfent Zeguins ofte Sec- fen jaeriijer 
quins aen der grooten Curck jaerlijcks / vau aen den gras 
alle ſoorten ban impoſten / eijnſen / ende ſchat⸗ ten Turck 
tingen / die door het gantfche Rijck des groo⸗ tor fchateme 
ten Turchs gegeven Worden/ vey ende upte Be betalen. 
gefondert zn. — 
Doch daerom en moet men niet beſlun⸗ 

ten/ dat dít een ſeer rijcke Kepublücke fp/ 
aengheſien Dat fp fonder de hulpe ende by⸗ 
ſtandt des Curchs / menigh-mael tenyoof 
boozeen peder geftelt ſoude zijn getweeft/enz 
de Voornemelijck Loor den Venetianen: ooch 
foudefe genoegb wercks hebben / indien fp 
eenige groote hoften doen mofte/ om gedup⸗ 
rendejaren Hrijghs-bolck te onderhouden. 

Hare Sterckten- 

Bet gebreck Ban groote inlomſtẽ maeckt 
oock / dat de Hagoufers geen groote ſterchk⸗ 
tenen konnen hebben : ende fo fptegenftaen/ 
fo komt het doop de hulpe/ daer af Wp dader: 
lijck geſproken hebben, Ware Dtadt is gez 
noeg} geftercht / maer behalven Datfe aen 
de Doet ban eenen Bergh light/ die daer ober 
gebiet/fo en foudefe even wel geen groot ges 
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lichen een Guarde ban hondert Hongerſe 
Kuechtẽ / met eenen Looftmansmaer de Ber 
ꝓublijcke gebrupcht defe veel meer in execu⸗ 
tien / als in andere dingen. Vermidts dat dee 
fe Lupden niemanden aen en fien/ ende Daer: 
om alles doen Wat hun belaft wordt; zijn 
oock feer getrouw / even ghelijck de Swit⸗ 
fers / tie bele Printen tot hare Lüf-wacht 
aen nemen, Sp hebben mede burn Bd 
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X van Ragouſen. 
Stadt het Kaſteel ban 8. aurens ’twelck 
tamelgthen ſterck ip; oock het nieuwe: Pozt 
nade poorte/ die aen de Ooft-side light. 
Doch zijn alle defe Dingen weynigh te ach 
ten / alieenlijc dienende tegeneenen aeuloop. 
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fchiebt eenſdeels Hoor neerſtigh onderſoeck 
(welche maniere uptgelepdt ig du de verkie⸗ 
ſinge der Pauſen) Door Drie Raedts· heeren 
des Rectodrs / ende de twee andere geſchieden 
doazlotinge, Dentectoot en blijft niet lan⸗ 
ger alseen Maendt in dienſt / eude geduyren⸗ 
de deſe Maendt is hy verbonden ſich geſta⸗ 
bigtpin het Paleps te houden: Bpdraeght 
eens Bertoghe hleebinge /Hamelijckeenen 
Cabbaertmet opene mouwen / bau de audes 
re onderfchepden ban Wegen zijne authori⸗ 
tept. Vode deſe gantfchegMaendt wordt hem 
nietmeer als bijf Ducaten tot gagie gege 
ven; Welis waer / dat hp Pregad zijnde, 
* wi epe daer hp bp is / een Dutact 
‘gbaeghs 5 J 
Deſẽ Nect ooꝛ vergadert met zijne Raedts⸗ 

heeren op werche-dagen na de Noen / ende 
op D.dagen oock / Doch upt noodt · ſaeck / an⸗ 
ders niet. Den nuchtent geek hp gewoone 

Bectoor Wordt eenen Lieutenant eenen, 
ben welcken alleenlijck tot dzie goude Duca⸗ 

helene is) be geachten anerter tt Pat | moeren alie wan berhthepben geachten sijn: 1 sti t | moeten alle van’ epben n: 
aren et bere grie Sv hebben macht om alle erpebditien te boe: 
laſt over deaffatrvet: bes Bepublúckgrerbe | sutfangen/ die door pemant Van de Mag 
oogbeelen Dock alte cikiie faken voor Appel) | Fraten gemaeckt zn / ende moeten altijt te 
Van zoo. Dut aten nederksaerts, 5 Pp Goy 
beelen ootk alte criminele faken / Die Wan 
Wwichte zijn / ende Lair wegen de gualitept 
ber Lunden / ats wanneer eenigh Edelman 
beſchuldight wordt / ofte vets mifdaen heeft. 
Buit Ampt bliwen ſy een geheel jaer / en⸗ 

de men verandertſe nadat de plaetfe openis / 
want fpnictalleteffeus gekoren zijn: maer 
all te wordt Heen na d'ander afghe⸗ 
dauckt; ooc mogenſe wel wederom aengeno⸗ 
men ende beveſtight worden. 
Den lagen Gaedt / aldus ghenaemt ten 

aenſien des hooghen Raedts / is den Raedt 
beg Hettoors/ de welche in elf perſoonen bez 
——— ban verſcheyden gellachten / die den 

etoor (bie het hodft des Gepublichg ig) 
aflifteeven. De'e ontfangenende hooren de 

end De eide gemepne Lup⸗ 
bert; de Brieven) Ambaſſadeuren / ende Diet 
gtjelijeke bingben: vergelijkende bp-na ven 
handt / Bie den anderen Magiſtraten alles 
Wat boot hun komt / toe-repcht / ende bie 
daer naer/ volgens Gare offitien / tot de Amp⸗ 
ten treden / Die tat fobamighe ftoffe berepft 
wordt. Ende nefe verhandelen eenige dingen / 
Die ber hun verſchijnen / ende eentge fonderr” 
fptot ben Pregades. An defen dienft en blij, 
ben fp niet lanner alg eenjaer/ ende ſcheyden 
altemaelte geltjck : endede andere elf / die 
Banden Doogen Aaedt gekoren worden / tre⸗ 
den den eerſten Januarij met haren nieuwen 
Aerctoor geſichelijck in haren dienſt. 
Deſen Vettoor / die het Hooft ban alle be 

Babe is/ wort bp ben Hoogentiaet verkoren / 
Doo? Drtederlep manieren van berkiefinghe/ 
gelijck men ooch in alle d'andere Officieren 
boet: Doſe berkiefinge in alle officien/ ges 

genwosedigh * in de Der hao de MADE 

oote 
t ge⸗ 

ſaeck / twee Ducaten ten hondert, Deſe en 
mogen in twee Jaren geen Recktoors zijn / 
op bat de civile ſaken niet afghekeert ent 
Worden/ Ende der lupden Pꝛoteſſen op het 
fpoebighfte bp hun afahebaerdight worden; 
Want deſe alle tijt over Defe dingen te oor⸗ 
beelen beſigh zijn. sla) r 
Men biuter noch Lijf criminele Fichte: 

ren/ weltkers erpeditien fich dragbhen/ na 
bat de oordeelen ban hun daer over geghes 
ben worden. Del ig Waer/ dat de Edelen 
Dier in erempt zijn / aengheſien bat Die ín criz 
minele faken boorde Pregades gaen: ende 
bie gene die vande Aepublijcke gegagieert 
zijn/ ftaen onder den lagen Kaet. Daer baie 
len ſomwülen noch andere faken/ waer ober 
be vijf nieten oordeelen / vermits bat der 
Pregades felbe belieft daer kenniſſe af te 

nemen. 
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nemen. Deſe Gichterd / om niet geftadigh 
onledig te zjn / wordenſaectoors gemaeckt; 
even gelijck de Werforgerg. 
Daer zjn noch Due Officiers ober de 

Wolle Lakenen- Defe verhooren gemepn: 
lijck alle de verſchillen /-gherefen ander de 
Lupden ban defen Ambachte. Sy komnen 
ander het getal der Pregades / ende mogen 
oock Bectoorg worden. 
Deſe Republijche heeft noch een Colle: 

gie ban dertigen / in het welcke vele ban eer 
nen ftamme gekozen mogen worden. Ap 
verhooren de faken ban Appel tot de ſonime 
Ban zoo, goude Kroonen; ende hebben elck 
Dre Ducaten 'sjaerd tot gagie/’twelck 
gedaen Woydt om dies· wille dat alle Offi- 
cieren des Dtadts berbonden zijn-op fekere 
Boeten haer Ampt waer te nemen: Want 
andergen fouden fp die niet aenbaerden/ ont 
datſe fo wepnigb op-bzevgenmogen. Ende 
Wanneer eenigh Officie open valt / fo Wordt 
Dat felbe verbult mer eenen Lan eenander 
@flitie. } 
Daer zĳn nac vijf Mannen / die de gez 

fouthepdt des volcks verſorgen / ende daer 
am ghenaemt worden / Verſorgers deg gez 
fonthepdts „ Hare authozitept is groot/ 
Wautfpftraffen deu genen diein ghebreecke 
vallen van defe hare Ordonnañtien na te 
holgen; eude zijn den Verforgeren des gez 
fanthepòte ban Venerien feer gelijck : Defe 
mogen / gebupzende den tijdt hares dienſts / 
oock Mectoorg gekozen worden. 
„Waer zijn noet twee Kamerliugen/ die het 
gelt‚vergaderen / dat tot hare Schat-kiften 
verordeñt is; doch en hebben derhalben de: 
Banpelinge niet ban den gemepnen Schat: 
maer ed Haer gelt wordt alleenlijck ín 
eenige voorvallende dingen gebruyckt / ende 
na het believen der gener die ín de bedienin⸗ 
e sn. $ J ‘ À È 

0 jRoch hebben fp brie Threſoriers / twelck 
gemepnlijck Lupden Lan Greoter aenfien 
30n/(o wetten aenfien haers rjckdoms / alg 
dea wel-lebeng Deſe hebben het gemepne 
gelt onder Gare handen / ende Daer noch bez 
veven der Weef-kindeten-gelt/ ‘twelck men 
hun in bewaringe geeft. Defe blijven Lijf 
jaren in bebdieninge / ende mogen Gectoors 
gemaeckt Worden / Want de Bectaors ghe⸗ 
mepnlGek Threſoriers geweer? zijn. 
Daer zijn oock epe die gade flaen 

dat de eet-waren recht verkocht worden; 
Dat oock de mate / ghewichte / ende andere 
biergelijcke dingen met bervalft en Warden. 
Eyde om dieg-Wille dat fp in hare. Stadt 

een kleyn⸗· Wapen⸗ huxs hebben / fois over 
het ſelbe oockeenen Ofſitier met eenige on⸗ 
ber hem aeſtelt. Deſe drꝛagen ſorge over Dit 
Wapen-hups/ ende ober de Anmouitien 
ſo te Lande / algte Water. Dit zijn Jonge⸗ 
lingen, dienoch Op-fienderg ( bangrooter 
erbarenthepdt als fp)over haer hebben. 
Meu bꝛengt te Ragoufen het kooꝛu Lan 

elders / ende dat op gemeene koften. Daer 
toe ziju twee Officieren geftelt / Die laft heb⸗ 
ben over defe Dingen /ende om Dit Koorn voor nn 

de Bepublijche te verkoopen. 
De iukomſten van die Lan Ragoufien bes 

ftaenten meeftendeel in Wijn, ende daerom 
hebben fp oock eenige Officieren daer over 
geftelt: want de Werren ghebieden / geene 
verboden Wünen daer Binnen te boeren. 

Daer zijnder oock noch / Die ober de ſtra⸗ XXY L 
ten/ ende gemeyne plaetfen beo Stadts op: 
ficht hebben/ eude de weghen ende dierghe⸗ 
lijcke Dingert boen vermaken : Dit zijn ghe⸗ 
mepulick Jongelinghen / omdat defe bedie⸗ 
minge ban kleynder Waerdenis. 
Daer zijn noch fes Wacht-meefters) die XXVII 

d'eeu na D'ander met de Bongerfe knechten 
de Wacht doorde Stadt houden. Fn dit 
ampt blijven fp twee maenden : ende’ defe 
ordre Wort daer ín gehouden/ dat die 
die De Poorten toelupten/ die niet wederom 
en openen: Want fp worden deg midderz 
nachts berandert. „an 

pp hebben eenen Secretaris/bienfp Mos XXVIIL 
taris noemen / ende defe laet fich ín alle fe 
hreie fakien binden. n 
Daer nais noch eenen anderen, die oock 

foghenoemt Wot: maer encomt niet in de 
fekreten van de Gepublijckhe. Defe twee 
Serretarifen worden in alderlep voorval⸗ 
len gebzupckt/ om brieven te ſchrÿven / ens 
be bedienen noch het ampt baneenen open: 
baren Notaris. 

Behalven de voornoemde znber noch XXIX. 
brie Cancelierg / die den Bor n 
in civile ſaken dienen: een van deſe wort in 
criminele ſaken gebruyckt. 33 

Alle, abont fenden fpeenen Hooftmanna XxX 
bet KafteelbanS.Laurens, het welche bups 
ten de Stadt leght: deſe en beeft gheen ge 
e/maer is ghenootſaeckt ditte doen. Zp 

enden; noch eenen anderen na Get nieuwe 
Fort /ende de ſe gaen daer door ordre ban ox⸗ 
ſchriyvinghe / eñde zijnmeefttijte Fongeline 
gen. maer alg pemant veertigh Taren oudt 
geworden is / is hp bupten deſen ſaſt. 
De Hooftlupden ende Graven die buyten | 
opt laut meenigh Gouvernement voor de | 

| 
Gepublijcke treden / Worden alle ban den 
Hoogen Aaet bercoren : ende de ſommighe 
onder hun blijven feven maenden in dienft/ 
ende ſommige twaelf maenden- 

Haren Gods-dienft. 
Dit bolck is alle Chriften/ ende gantfch XXXL 

Boomfch Catholjcl, De Stadt ban Ra- 
goufen heeft zijnen Biſſthop / die ghemepme 
ijck aldaer woont. Daer zijn Procureurs 
van de. Hooft-kercke/ die De Loopnaemfte 
fi stade ober de ſelve hebben / ende hebben de 
Geliquien/ bie aldaer zjn ín haer ghebiedt / 
Want baer iſſer een groote menighte/ Hie 
feer koſtelick / met — koftelijce 
he geſteeuten vertiert zijn. Dele Procureurs - 
bliven haer leben lang in deſen dienft/ende 
moghen Kecktoors zijn / ende in ampten cos 
aneñ / ale Bactf-heeven/ Threſoriers / ende 
biergelicke. 

Berhael 
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7. 

VENETIEN. 
Kort Inhoudt: 

1 Etal der Kalteelen / Steden ende Landen / die onder de Heerlijck⸗ 
heyt van Venetien behooꝛen. ꝛ. Beſchꝛijvinge van de Stadt Ve- 
netien. 3. Breſcia. 4. Verona. s. Bergamo, Vicence, Crema, &c. 

6. Friuli, zijne lengde / Steden / ende onder andere Aquilea, ban De Komepnen 

gebouwt, 7. Itria, ende zijne vooꝛnaemſte Steden. 8. Corcyra, teghenwooꝛ⸗ 
digh Corfou genoemt: zijne gelegenthept ende grenfen: zijne lengde ende 
breedde: ende wanneer dat het onder de macht der Venetianen ghecomen 
18. 9.Cephalonien, ende zijnen omgang, Steden ende Davenen. 10.Zan- 
the, zijn geleghenthept ende grootte, 11. t Eplant ban Creten, zijne lengte 
ende gelegenthept: hoe eertijtg genoemt) ende hoe veel Steden daer in ghe⸗ 
leghen waren. 12. De goethept deg Lochts van la Marqua Trevifane, ende 

zijne voornaemſte Wiviecen, Verona obervloedigh in Olxe / Wynen / Oekt / 
ende fijne Wolle. Be Oliben van Bergamo. Schoone Wijnen van Friuli. 
Medicinale krupden ban Itria. 13.Corfou overbloedigh in honigh / Was / 
Gly / Sout · berghen / Orangie · appelen / Citroenen; ende vande Fonteyn 
Caldachia. 14.Candien overvloedigh in Malvolep / Melck / Honigh / ende 
Cppꝛes:beſmet ban vergiftighe Dpinne-koppen. 15. Beſchrijvinghe ban 
Den Steen-bock van Candien. 16. De eerſte oppouwers ban Venetien en⸗ 
De Rivolto waren Viſſers. 17. De Venetianen zijn moedigh ban aert / ens 
de minnen De vephepdt. 18 Die van Creta waren eertijdtg voor De belle 
Schutters des werelts gheacht: Gebben den perlen dans gevonden, 
bie tot defen tijdt toe van Den Boeren noch ghebruyckt wort. Hare Wetten 
zijn doo? gantſch Grieckenlant nagevolght. «9. Dan den moedighen aert 
per hundens daeghſche Denctranen, haer groot oozdeel in ſaken / haer neer⸗ 
Mghepdt mm konſten / zijn hooab-hectigh/ liſtigh ende voofachtigh: Die van 
Veronen leerſaem ende trouw:die ban Padua onſtantvaſtigh; Die van Vicen- 
ce wraeckgierigh / ende Die ban Candien leughenaers· zo. Hoedanigh de inz 
komften zijn ban de Kepublijcke van Venetien, ende hoe verl Dre jaerlijcx 
bedraeght· 21. Extraordinariſe nuddelen/om den Soldaten te betalen/ende 
Be (aken Des Stadts te hulpe te komen. 22. Seeckere manteren om voor 
de Seigneurpe gelt te bekomen, 23. Dan de Sterckten / die onder De Vene⸗ 
tianen behooren. 24. Dan de Cernides, zijnde verordineert Krijghlevolck / 
omop de Foꝛtreſſen te iggen. 25-Moedanigt de Rupterve ende 't boetbolck 
bandele Kepublijckeig. 26. an hare Sterchten ter Zee/ ende Schetps⸗ 
Armaden: van het verwonder · waerdighe Arcenal ofte Wapenhuys van 
Venetien. 27.De Poliche defeg Kepublijer/ ende eerſt van den Hertoge ens 
De zijne macht. z8.Ban den Kaet van ttenen/ Diemen Li Prigadi noemt, en⸗ 
ne hoedanige Dingen aldaer verhandelt worden. 20 De Kepublijcke van 
Venetien geliyck-matigi met de Koomſche. zo. Den Gods · dienſt der Griecz 
ken wort gheduldet in De Eplanden tan Corfou ende Candien. 31, Keke⸗ 
ninge ende Lijtte dex Hertogen van Venetien, haer leben ende voornaemlte 
Daden. 

De 
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j EVenetianen befitten in Lom- 
aars bardyen ende ín laMarque ſeven 
BEN \)groote/ riche / ende bevolckte 
2 L Dteden/ behalven beelfchoone 

5 —51 ende verſcheyden Kaz 
Eet ſteelen. 

Alle de Stes Me Steden zijn Bergamo, Crema, Brefcias 
ed rig — Vicence, ende Padoua. 
Eplangen _ De andere plaetfen zijn BalTan, Caftel-fräc 
onder deve⸗ in la Marque, ende andere Die ick om lang: 
netíanen bes heydts wille na-laet. 
hoozende. fra tNoorden beſitten fp bp-naeft het 

* __gantfche Friuli ende Itria, het welcke de 
laetfte Pꝛovintie ban Italien aen die zijde is. 

p beheerſt bp-na alle de ſtroonien ende 
alle de Eplanden Lan Dalmatien ende Slavo- 
nien; alwaer eenige groote Steden zijn/ alg 
Zara ende Cataro: 9— 
Fn den mondt van de Adziatiſe Zee beſit 

fp noch 'tEplandt Corfon daer benevens 
noch de Eplanden ban Cefalonien, Zante 
Cerigo, Lucerigo ; Ende in de Middel· landt⸗ 
fche Zee 'tEplandt ban Zarre. 

Defe Landen boo: by zinde / ghebiedt fp 
noch ober t&plandt ban Candien, (eertijdte 
Cretén ghenoemt geweeft ) ende dit zijn alle 
de Landén deſer Deigneurpe. 

IL Wat Venerien belangt/ faomen bemerckt 
Beſchꝛuübin⸗ Dare ſchaonheydt / men ſalſe niët alleentijck 
bedes fraep athten onder allen Steden ban Iralien, 
fi — Ve maer dock wonderlijck / fo van wegé’tgroat 

Ich. 

Boor Kónfigen ghebouwt te zijn / alg voo 
Lupden bie ín alles gen eerlijcke mateldche 
heydt na⸗ jagen; alg ban wegen de menighte 
der Bercken. Noch is Venetien verwonder⸗ 
waerdigh ont zite ſchoone Bruggen / groo⸗ 
te plaetſen / ende menighte ban Winckeſs bol 
alder hande permen 

Brefcia isde tweede ſchoone Stadt ín 
Lombardyen, net ont den omgang zúner 
mupger/ of om de menighte zijner Fnwoon: 
deren (aenghefien daer niet beel meer alg 
sooco, menfchen en woonen: maer om de 
grootte sijner Juriſdictie / obermidts de ſel⸗ 
be veel aͤroote ende ſchoone plaetfë bevangt/ 
oock volck⸗rijcke eude treffelijcke valleyen. 
Onder be Vlecken / haer onderworpen / geeft⸗ 

Schoone Mel Aſola ende Salo op het Mepr van la 
blechen ende Guardedenprijg/ ende onder den Wallepen 
VBallepen ín Wordt het Valmonica gegunt / ‘twelcke so, 
Brefc1a, mijlen lang/ ende dicht bewoout ie. Het bez 

gript mede dé Meyzen Lan Iſea ende Idre. 
Verona is eert groote ftadt/ ende feer luz 

fiigh bewoont ban ontrent de Soooo, per: 
foonen, Tuſſchen Verona ende Padouen is 
in den om-vang der mupzen weynigh verz 
ſchils / maer heeft wel tweemael fo beel In⸗ 
woonderen alg Padoua: wefhalven de Bene⸗ 
tianen oock ín Padoua de ſtudien fo feet Hoes 
ben / als mogelijck is; om de felbe volck: 
rijcker te maken. £ 

Yv Bergamo, Vicenze, Crema ende Trevis zijn 
7 aen het getal ban Inwoonderen eltkr ande⸗ 

renfeer gelrch / ende zijn Wel fo bele waer: 
digh als Modena, 'twelckt eenen eyghen Bers 
toge voedt. Maer Vicence heeft Geel om 
liggendt Landt; Crema heeft weynigh; ende 
Bergamo heeft tamelúcken bele. __ 

Friuli ſtreckt fich upt tuffchen Livence, 
Iftria,de Alpes,e de golfe tan Venetien. Bet 
begint met de Alpes, de welcke allengfkens 
verminderende / in ſchoone belden epndigen. 
Fn dit Landt fietmen de Riviere ban Liven- 
ce, de welcke / om datſe te deun bp de Zee is / 
alfoodie ban de Alpes neder- valt / niet wel 

III. 

IIII. 

vake 

Verhael vande Republijcke 

ghetal züner Jôallaifen/ die beel-cer fchijnen 

tüdts genoegh heeft/ om zijuen fnellen loop 
te fchutten. Aen deſe Riviere fietmen de Kaz 
fieelen Contean, Sacile, ende la Mottc. Doo 
ftetmen oock aen de Ribiere Lemon,die oock 
door dit Landt loopt / de Stadt Concorde 
ende Port-gruace. Op de Aiviere Taglia- 
mento de plaetfen ban Latiſare / ende Spi- 
limbergue, ende niet Wijdt van daer S. Da- 
niel ende Ofoppa . Op de Natiſon fietmen de 
Stadt Cividal d'Auftria groot ende rick: 
daer na op de Lizonce Die VanGradifque ende 
Goritie, plaetfen die de Princen ban Ooften- 
rijck onderworpen zijn. Daerna fietmen 
den inham ban Timave, ende Wat voorder 
Triefte, een Stadt / die de naefte golfe zijnen 

De Bark: Stabt van Friuli was b e Hooft- Stadt ban Friuli was de groo 
te Stadt Aquilea; gelijck het oberighe noch eer: 
bewijfen kan. Sp wierdt op defe plaetfe gez 
timmert om de paffagien van de Alpes te bes 
Waren (díe alhier fo ftepl niet en zijn/ algels 
adi tegen de Barbaren/ vyanden der cufte 
bau ltalien. Spis door Attilam gerafeert/ 
ſo dat dit beletfel Wegh- genomen zinde / de 
Herulen / Hunnen / ende Lombarden na haer 
believen booz-trochen / ende onlangs gele: 
ben oock de Turcken, Tegenwoordigh bers 
gelückt Aguilcia botereen Dorp / dau pets 
andere . SEvenwelbehoudt het noch de Pa⸗ Ven bups 
triarchale Kercke / doorluchtigh omm de ge- denſ· daegh⸗ 
dachteniſſe S-Marci, ende door de macht ferroem ca 
ber oude JDatriarchen/die hare Waon-plgets “W'cia. 
fen daer binmen hielden, Defen Stoelis warrem 
na Grado overghebracht / om de geftadighe den paris 
courffen der Barbaren / onder den Paus Pe- archaten 
lagio. Maer de- Venetianen hebbende bele stoel ban 
jaren daer. waer eenen 2Biffchop verkregen/ „ien nare 
ig epndelijck de Patriarchale Waerdighepdt “bergebjacht 
overgebracht bande Kercke ban Grado na (g, 
Venetien, onder Nicolaum V , ende papie 
bleef riet zijnen titel:maer om dat de Locht 
deg Stadts uiet gheſont en is / wierdt Get 
gouvernement Lan Friuli met den aenkleven 
van dien na Vdena gebzacht/een Stadt Hebe 
bende vijf mijlen in de rondde / ende omban⸗ 
gende 16000, Dielen. 

Iftria begint aen de Giviere Rifan, ofte 
Formion, ende ſtreckt fich upt tot S. Vit: ofz 
te/ fo ommige Willen/ tot Acfia toe/’tweldk 
een fpatie ig van zoo. mijlen, De befte Stes 
den ban dit half Eplandt / gin op —— 
Epiandekens gelegen / als te Iuſtinopoli, Ra⸗ 
vigno: De andere zijn Pyran, Vmague, Cita- 
nova, Parenze, ende Pola, Die ten zijde Stra- 

VII. 

Aquilea be 

— — 

bonis de fchepdt-pale vau Italien Was. De, Varbepdem 
Benetianen die het ſelbe gaerne bolck-rijck dje Erf 
maken fouden/geben den genen die daer Wils moonen 
len woonen / een ſeker ſtucks veldts / met witten. 
berfchepden bzpbhepden. Fn het midden deg 
Laundtgen zijn geene plaetfen Die pets te be, 
dupden hebben. 

Corcyra, door be Schriften der Ouden / 
fo vernaemden Eplandt is ’tfelbe/ dat hupz 
dens· daeghs Corfou genoemt wordt / gele 
gen ín de Joniſe Zee/aenftenbe Italien aen be 
zijde van Calabrien, ende ten oorden aen 
Epiro grenfende / niet wijder alg een Itali⸗ 
aenfe mijle daer af liggende / aen de zijde Daer 
het nade Stadt Butrinto fiet : op be plaetfe 
daer dit Eplandt Go. Ftaliaenfe mijlen groot. 
í8/ recht tegen overde Stadt Otranto. Dit 
Eplandt ig het fpeel-balleken geweeft ban 
alle die gene bie op de Zee geheerft hebben / 
ter tijdt toe bat indenjare ong Beeren 1332. 
Die tan Corfou hun fiende gefielt ten fpot 
der gantfcher wereldt/ ſich onder — 

ianen 

VIII. 
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van Venetien. 
tianen begabẽ / die haer Gerfchepdemals Lan 

Be Vene⸗ De rafernpe der Turcken befchermt hebben, 
lanen Deb” ende Dit Eplandt dermaten geftercht / dat 

oren het onnmogelijckengchijnt 'tfelve te vermeer 
fieren. Det is langer/ alg breedt : ende heeft 
de forme Lan een halve Mane / met twee npt” 
fiekende punten/ Waer af De eene / Die, na 
tOoſten fiet; Cabo de Leuchin ghenaemt 
wordt / bpde welcke/ ende iu de felbe golffe 
meneen andere poinct fiet/ genoemt Capo 
blanc: d'andere light Jroopdelijck/ ende Wort 
Capo di Santa Catharinagenoemt / alwaer⸗ 
meu de haven ban Caffope ſiet: ende de der” 
de / die in't middẽ des plants light / is Capo 
di Santo Sydere, alwaer de Stadt Corfou 

legen is; niet Verve ban de welcke men 
unta di Santo Nicolas fiet/vecht tegen ober 

de Eplanden Ban s.Vit ende Candiloniſſi. 
Dar Cabo diLeuchin tot de Haven vanCaſ⸗ 
fope heeftmen de lengde des Eplandts/ be: 

Kengde/ ſtaende in 54. Italiaeũſe mijlen: maer zürie 
Hjeedde ens breedde Wordt aenge merekt Lan het Kaſteel 
de omgang S. Angela af/ ende is dutrent Ban 14. Itili⸗ 
belts Epe _genfe mijlen, Ziven omgangs van oftrent 

j So, mijlen/ alhoewel dat fonmnige die eer⸗ 
tijdts zoo. gegeben hebben. Het wordt in Wier 
gedeelten onderſcheydẽ / die Bailliouſchap⸗ 
peu ghenoemt worden; waer af het eerſte / 
‘twelck ten Ooſten light/ Leuchin genoemt 
wordt/ het Wettelijke Laguire; het terde 
’tmiddel-Baillioufchap , ende het Vierde 
braeght den name Lan Loros. De Stadt 
Corfou ís het Hooft bandit ende andere aen⸗ 
leggende Eplanden/ daer de Venetiauen o⸗ 
ber gebieden. Fn't Eplandt Corfou is noch; 
een andere Stadt/ die hupden Pagiopoli ofte 
Palopoli genoëmt wordt. De Haven bande 
Stadt Corfou ig feer groot / ende beguaem 
ameengroot getal Schepente herbergen, 
Daer zijn noch de Waveren Lan CafTope, 
S.Sydere, Timon,Guni,Spile, ende Ban Euri- 
pe, maerdie ban S.Sydere, ende Timon, zijn 
ge vaerlijck om in te komen. Fn dit Eplandt 
heeft eertjdts Alcinous, den Koning der 
Pheaciers/fich onthouden met zijve Doch: 
ter Naufica, Die die ſchoone Boven befaten/ 
daer Homerus zE ſpreeckt. JAM 

it. Cephalonien heeft roo. Italiaenſe mijlẽ 
Beſchꝛhbin onrgang/eftenie niet Wijt Lan Albanien gez 
ge des Cps legen / aende zijde Han Arcananien, ten Go⸗ 
— pan fien het Eplaudt ban Icaco aenſiende/ 
SPNO, > ggelek men nu Val di Compare noemt / ten 

Dupden heeft het Zante, ten Weften Sici- 
lien, ende ten Noorden het Kant van Epiren. 
Dit Eplant hadde eertijts Vier ffeden/ waer 
af thans geenigh gedenck teyclien is. Men 
vinter nude haven van Guiſcard, ende daer 
in de Stadt Petilio ofte Polaqui. Daer zijn 
noch de ſteden Sidre ende Vardan, ende d' Ha⸗ 
ben ban Sidre light Weſtelck 

x Zanthe, eertits Zacynthe genoemt/ is ge: 
Beſchihbin⸗ legen vecht tegen over De golfe Lan Corin- 
ge bes Ep: then, huyden ban Lepanten genoemt/ heb⸗ 
J Zan. bende eentge Go.múlen omgangs. 
en Bet Eplant Candien, eertütg Creten ghe⸗ 

noemt/ heeft Ban Ben Ooften tot den Wes 
ften inde lengde ontrent Go, Pranfche mij⸗ 
len/ende ín de breedde miet meer als 16. mijz 

dien, eertjts leu. Zijnen omgang ter Zee is ontrent rro. 
Creten gher mijlen. Een Weften heeft het de Adriatiſe 
moet. Zee/ ten Nooꝛrden de Cretife/ ten Zupder de 

Avxbiſe / eñ ten Doften de Carpathienfe Zee/ 
_ gelijck de befchzijvinge Prolomei lupdet, Is 

“Dat ís: eer tijts Vernaemt geweeſt / om Dat Het 100, 
Hondertfte- fieden begreep: weſhalven den Griechfchen 
dgb, Poett ’tfelbe * Hecatompolis noemde, Bet 

gemaeckt. 

XI. 
Befchzijbine 

des Ep⸗ 
andts Can- 

| 
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light Ooſtelijcker / als het lant Morea, want 
het wozt geſielt tuſſchen het Attiſe Lant, ens 
de ’t Africaenſe Cyrenen, ende en is maer 
twee daglj-feplens ghelegen/ ban’teen ofte 
‘tandere Bantfchap. Fn dit Eplanten zijn / 
bolgens de befchzijvinghe ban Belon, niet 
meer/ alg die vermaerde ſteden / namelijek 
Candien , eertijts Matium , Booftftabt dez 
fes Eplants/ daer naer Canea, eertijts Ci- 
don, ende Daer na Rherynno: ’twelck een 
Haven heeft / Die niet feer beguaem en is / 
maer Die ban Cancaeude Candien zin (eer 
—— ende feker. Men bint daerde 
evieren van Melipotama, Scafin, Cladile, 

Epicidorne,Giffo ende Divotro ten Pooꝛden / 
Populiarten Weften/ ende Limens ten Zuy⸗ 
den. Zijne voornaemſte Bergen zijn da, ban - 
den Inwoonderen Philoriti genoemt, ende 
Leuci, Ban Plinio Cadufh gendemt / ende riu 
Madure; ende Dicte ’t welck Sethie genoemt 
is. Dit plant fchijnt gemaeckt te zijn ont 
ober geheel Griecken te heerffen/ vermits 
Bat het weputah ban Hen Peloponnefo ghe⸗ 

| tegen is/ ende de gantfche Zee dwingen can/ 
bie na Griecken-lanttoe fiet. Bet is aen den 

Venetianen doorden Marquis ban Mont- 
ferrat berkorht iu den Hare 1194, 

Geftalteniffe. 

La Marque Trevifane Heeft eeu feer goede — 
ende gemarighde Locht / zjne velden zjn gez pacrbept 
matight / ende bzenghen kazen ende andere van la Mars 
graven ghenoegh voort / oock alderlep oeft/ que Trevis 
maer hetisin Wijnen voornemelijck oder: ſase. 
Bloepende. Men Lindt daer oock eenige me⸗ 
talen; oock en heeftet ban alderlep Dee 
gheen ghebreck. De voormaemfte Bivieren 
van defe plaetfenzijn/ de Piae,de Brente, de 
Bacgilio, de Tefin, de Adde, de Oglio, ende 
de Adige. De ballepe Lan Valcamonique is 
vol vſer mynen. Ontrent Verona ig de Locht 
feer ghefont/ het Landt is op vele plaetfen 
onvrüchtbaer / ende het Hoyen en Wafter 
nimmermeer overvloedigh. · Maer Het 
draeght veel Olpe ende ercellente Wijnen; 
oock alderlep oeft: ooch Lindt-mer mentale 
te ban fijne Wolle. Bet Meyr ban Be- 
nac is vol ban alderhande Dig. Woven de 
ftadt is eenen grootén Bergh / die om zijne 
krupden/die daer op groepen/feer Lernaemt 
is / ontrent de ſtadt Betgamo is het lant buls 
tigh ende ſcherp / aen de Ioozt-zijde om deg 
gheberghts wille onbrurhthaer; maer aen 
D'andere kanten en heeftet niets ghebreck 
ban’ tgere tot’ s Menſchen onderhoudt noo⸗ 
digh is; belhalven den Wijn dre daer niet wel 
en Waft om des koudes wille: Maer inde 
ghebuyrighe Vlecken / die onder defe Stadt 
mede behoozen/ vergadertmen veleOlijven / 
ende op ſommige plaetfen feer goede wijnen/ 
doch-Wepnigh ronds-om Crema groepdt 
veel Tarwe/ Wijn / Oeft/ daer zijn ſchoone 
ende goede wateren/ende overvloedige Dig. 

Bet Want ín Friuli bonegbt gebe Wijnen/ Be bꝛuchte 
ende die beel/ maer weynigh kozen ende an: baerbept 
dere dinghen. Det is de beranderinghe deg ee 
Tochts ende bev winden feer onderworpen, Irie. 
Iftria is berghachtigh maer níet fcherp/ende 
heeft overvloedt ban Wijnen / Olpe’ Koorn 
en Wepbder. Daer is onder andere gebergh⸗ 
ten éerie/ diemen de qraotfte noemt / niet 
een fchoone Ponte pn op den top/ alwaet de 
beſte fintplen gevonden Worden/ die de Me⸗ 
bicijne foude koren verryſſen / weſhalben 
be Medie hnen oock apt weg Landen Ros 

men / 
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men / omt De ſelve aldaer te vergaderen / ofte 
aen te tepckené.Pola heeft een quade Locht/ 
ghelick oock het meerendeel van Iftria: Aen 
de Zee-kuften wordt veel fout ghemaeckt / 
oock Wordt in defe Zee Veel Wis gebonden/ 
— 3 eghen de menighte der Eylanden ende 

olffeũ. 
XIII Het Eplant Corffou ig berghachtigh / en⸗ 

Dan het En / Det fant aen de Zuptzijde buitigh: fa Heeftet 
—— oock meer Rivieren ende Beken/alg aen an 
zine geſtal⸗ Dere plaetfen zijn / als de Riviere Pinize, Me-. 
tenis, fongi,Euripesende Potami. Nen de Rooztzijde 

18 het black/ behalven dat het eenen Bergh 
heeft / bie tot inde Zeetoe upt-fteeckt/ op 
wielckers top Caftel Nove, dat is t JRieuwe 
Kaſteel gelegen ig. Bp Palopoli ig een Fon⸗ 

Van be teyn / die Cardachia genoemt wort / de welcke 
— foo overvloedigh in’ t ſpringhen is / dat niet 

alleen die Lan Corfou Daer door ghevoedt 
Wozden (om dat de ftadt met ongefondt ende 
drabbigh water berfien is / ende dat derhal⸗ 
Bende Borgers hun daer afmet Schepen 
bol berforgen) maer ooc konnen de Galepen 
ende groote Schepen hun Lol ghenot daer 
af krjghen, Ontrent de felbe plaets zin de 
befie Zout-mijnen van het gheheele omlig⸗ 
gende Lant / waer af de Lupden des Lands 
fout halen / om hare Collen aen de Seigneu⸗ 
rpe ban Venetien daer af te betalen. Maer 
in de engde bande golffe defeg upt-ftekenden 
Berghe ban Palopoli, dicht aen de plaerfe 

zcrotalafli ghenoemt/ fietmen een Élepne 
golffe/ inde welche gelijck alseen bewaer: 
plaetfe ís ban de befte Wis der Middel · lant⸗ 
fe Zee/ ende behalben dien iffer noch overs 
bloedt Lan alderlep Wildt-bzaet / ende wa⸗ 
ter-ghevogelte. Dit Eplandt Heeft een feer: 
goede ende gefonde Locht, Bet draeght vele 
Orangien/ Citroenenende diergelücke Ap⸗ 
pelen. Heeft noch overbloedt Lan Reng 
ende Was. De Wijn groepter goet ende beel; 
maer boven al wordt de Olpe ban Corfou 
{eer ghepzefen/ om zúne bpfondere goedt⸗ 
heydt. Boorts draeght dit Eplandt genoegh 
koozen ende Oeft. Daer Woet noch Wolf 
noch Bep: ghevonden/ ont den Kudden te 
berbinderen/ maer alderlep andere goede 
Beeften die de Luyden ter Jacht Langhen/ 
ont teetern. 

Ongerief _ Tnt Eplandt ban Cephalonien Wort noch 
ban Cepha- Mebier/noch Beeck/ noch eenigh foet water 
lopien, ghevonden / fulcke datde Beeſten / die niet 

tam en zijn/ willende drincken / den mondt 
savondts ende snuchtens openen/ om den 
dauw te ontfangen. 

Wonderljee Daer zijn ſonmige die feggen/ende onder 
heyt der andere Herodotus, datin het @plandt ban 
fontepnen  Santhe Fonteynen waren/ die met haer wa? 
mt Eplandt ter oock mentghte van Peck uptworpé: Un 

' dere dingenmeer die gedenck-Waerdighh zijn 
en vintmer niet, 

Alhoewel hetEplant banCandien bergh⸗ 
achtighis/ foo heeftet nochtans beel val⸗ 
lepen/ die beel voortbrenghen / ende bucht: 

Heet des, baer zijn om dat het baneen menighte Liz 
wan Canqic, Pieren/ Fontepnen/ ende Beken befproepdt 

wordt. Daer en boven groepter Hen Wijns 
gaert na wens / ende brenght oberbloedt 
boort Lan die Wijn die Malvofey gheuoemt 
Wordt. Melck ende Dontah iſſer overvloe⸗ 
diah/ gheliek oock het blepe; foo dat de ou: 
de 'tfelbe ten rechten het geluckigh-Eylandt 
ghenoemt hebben, Daer waffen de ſchoon⸗ 
fie Cppres-boomen/ diemen fien kan/ oock 
alderhande Boomen/-om Schepen af te 
timmeren / ‘twelck die van Venctien groot 

XIV, 
Groote 

brucht baer⸗ 

Verhael vande Republijcke 
profijt geeft. Men vinter geenige ſoorte van 
ſchadeljcke Dieren / noch wildt / noch ver⸗ 
giftigh / uptgefonderteenighe Spinne-kops 

u/Die doch in Candien niet vergiftigh ofte 
chadelijck en zijn. 
Daer is noch obervloedt Lan Bocken xv. 
—— — / ar rn — — 

epnigh Wilde-3wijnen/ ten ſy aen de kant „5 gn rn 
ban Canea, Daer zijn ſteenbocken / niet groo⸗ Sn 
ter algeen Gepte; ende hebben wel foo Veel Steen vock 
bleeg aen/ alseen groot Bert/ heeft geel van Candië, 
ende kort hap:/ ende daer bp noch eenen 
rooten warten Baert. — hem 

ſomwüijlen / wanneer Gp noch Geel kleyn is/ 
om onder de Kudde Geyten op te voeden / eñ 
jounghen te queken/ ſo wel om zijne ſchoon⸗ 

pt/ als om deg vleys goede ſniaeck. Zine 
oornen zijn feer groot / ten aenften des Lich⸗ 
gems / twelck niet grooter en is / als eens 

Geptenlichaem: maer ís foo vaerdigh / dat 
hpden Berten int toopen/ ende den Honden 
int riecken te boven gaet / aengheſien hpde 
Jaghers/ die hem Lervolghen/ meer alg 
loo, treden herre riecken kan: foo datfe om 
hem te vanghen / eenighe tamme Gepten ín 
deengtenende wegendes gheberghts te faz 
met bindt; dé Bock defe dan riechende/komt 
ua haer toe/ ende aldus ftille ſtaende gheeft 
hp ben Jageren gelegenthepdt om Gem te 
fchieten. Baer fo de wonde niet doodelijt en 
is/ alhoewel dat het pfer ber gift is/ende hem 
in’t lijf blijft freken/ fo geneeft hpeven-Wwel 
fich ſelben / nemende Lan het krupdt / dat de 
Simpliſten wilde-Poleye noemen / 'twelck De kracht 
nt tegen’tbergift is / gelück Diofcorides —* wil⸗ 
eght/ nabié de veuche alleenlijck de Serpens BP EE, 
tenende andere benijntge Dieren doodet. — sam-keupt 

tegen 't bee 
Hare oude zeden. gift. 

De eerfte/ die outrent Venetien Woonden/ XVL 
warẽ Viſſers / die nergens anders afenleefs Boedanigh 
den/als van Vis die fp vingen. Daer nabez — 
ondenſe eenighe ——— te maken (ante ghee 

boognemelijck te Rivalto, ende defe Stadt weeft zijn. 
begon te bloepen door den Val der Steden 
Aquilea,Concorde,Alcina, Padua, mont-Op- 
“Pitergo, Heraclea, Aquilin, Grado, Capreola, 
ende ban Laureota,ter komfie ban Attila des 
jaers 456. ende hebben defe inwoonderen die 
Verfchepden humeuren ende feden ban alle 
deſe plaetfen behouden. Voorts hebben has 
rte inwoonderen tallen tijden feer deftigh 
geweeft/ oock begeerigh om hare bephepdt 
met aller macht te befchermen. 
De andere plaetfen/ als la Marque Trevi- 

fane ende Friuli , die hebben de feden omhelſt 
der gener/die haer overwonnen; maer boben 
al hebben de factien aldaer / gelijck alg doo: 
gebeelltalien geheerſt. 

Candien heeft eertüdts fo gebloept/ dat XVIII 

XVII, 

hare Koningen bp-na geheel Griecken-landt Oude zeben 
inden toom hielden. Díe Lan Creten Wiers Der intwoons 
den voor de befte Dchutters bande wereldt — 
geacht, Syerdachten den Ppzriſen dans ten 
tijde haers Ronings Cydon:Wanneer fp dien 
dauſten / waren fp alle gewapent; ende is den 
ſelven bang dermaten in dit Eylandt onder⸗ 
houdengeweeſt / dat de Boeren de ſelbe noch 
hupden ken dage danſſen op hare kermiſſen / 
in midden des ſommers / op vollen dagh / en⸗ 
de in't heetſte des ſons / ſonder eenige ſchadu⸗ 
We te ſoecken / oock met hare wapenen / na⸗ 
melijck / Boogh / Pijl-koker/ ende ſweert / 
even alg offe fonder dat neen vreughde int 
danffen Konden Hebben, De main 

oltke⸗ 



van Venetien; 
volckeren onder de Griecken / hebben hare 
Wetten van die ban Candien genonen / ghe⸗ 
Tije Plato felve getupght/ eñ Plinius na hem: 
fa hebben oock de Lacedemaoniers de prack⸗ 
tique van haer genomen. Eene harer Wetten 
bracht mebde/ bat de kinderen int ghemepn 
moeften opgevoet worden / op dat Wanneer 
ber arme lůÿden kinderen eben ſulck voetſel 
hebbende / alg be Rijcke / geen oorſake had: 
den / om haer te haten: Bracht vorders me⸗ 
de / dat om de kinderente gewennen tot gees 
nigh dingte breefen/ maer alles met ghedult 
te verdragen / ſo oeffendemen haer tot de wa⸗ 
enen/ nde ghewendeſe alſo koude / hitte / 

banger ende dorſt té verachten / ende ten 
iet ſe den bage ende pijlen al danſſende ghe⸗ 
hruvtken / kſeedende dE ſelve met oorloghe- 

ewaet. Alle dé Candiers Waren ghenoot⸗ 
aeckt te trouwen / tot hare jaren he 
zijnde / énde ſcheydende upt het gelelfchay 
ofte de bende der kinderen Spe ghelepden 
hare getrouwde niet dadelijck in hare Hup” 
fenAmaer wachté fo large tot datfe beguaent 
Wareudefaken des Huÿſgeſins te ver hande⸗ 
len: fo verhouwelijchten de ouderen oock 
Deen met den anderen fonder onderfchept. 
De Wet bracht mede/ dat / indien de fufter 
met haren broeder getrout Was/ ſo moeſte 

hy haer begiften met de helft zijne Dader: 

Toenamen / 
maer bp pes 
Ber Stadts⸗ 
seden bes 

kent 
—* 

hchlen goets· De ontféhakinge der dochte⸗ 
renwas daer meet géacht/ als of nieu van 
haer vrywilligh zijnen wille verkregen had: 
de. Epudêlijck de Caudters/hare oude tucht 
berlatende/ Wierden Zee-roovers/ alg een 
bolck’ welck altijts baeg ter Zee geweeft 
hadde / ende dat fich fo dapperlijcken geque: 
ten hadde’ Dat Het Die Hau Attica aller won⸗ 
nen/ ende hare wapenen tot iu Sicilien toe 
Badde doen klincken. 

Hüydens-dacgh Zeden, 
De Venetianen gebrupeken eene groote 

deftighe ftadighepdt in haren handel ende 
Wandel; maer zijn feer wzeedt daer fp macht 
hebben /- oock’ ten upeerften toe. Sp preken 
Wepuigh over Faeltydt: en zijn oock geen 
Lupdeu Kloeck te Paerde/ vernudts fp in 
een Dtadt woonen / alwaer defe dingen wey⸗ 
nigh gebruyckt worden / want de meefte rep⸗ 
fen ende ſtrÿyden der Venetiagenſe Edellup⸗ 
den / geſchieden ter Zee. Waren geeft en is 

woonlijck niet fa wacker / als der andere 
talianen: maer hebben een (eer goedt oor» 

Beel/ ende begrijpen lichtelijeken alle weten: 
fchappen/ waer fp huntoe begheven. Fn 
defe Stadt zn ſeer Doorluchtige ende ber? 
maerde Mannen in alle kouften ende weten: 
fchappen. Mentaetde Goden ende Griee⸗ 
ben aldaer haren Gods · dienſt beleven, fons 
ber hun eenighſins te moepen. Woosder/ 
feghtmen eyulijt / dat die ban Venetien 
geoots/iftigh/ende roofachtigh zijn / die van 
erona ſtudieus ende getrouw / die ban Pa- 

dua Ifeht-handigh / ende die Lan Vicence 
wraech-gierigh. Voorts feghtmen dat die 
ban Venetien gelt ter oorloghe brengen, die 
ban Trevis cappiereu; ende dat die Lan Bref- 
cia beguaem zijn om beſchanſſiugen tema- 
en; de Venetianen omeen Kriüabhf-hep: ter 
ee toe te ruſten die Van Padoua om de 
aerdente berijden / ende die ban Bergamo 
lagente leggen. Men ſeydt oock / aen⸗ 

don: de Vrouwen/ dat die ban Crema bes 
dreghachtigh zún/ die han Vicence ſtant⸗ 
vaſtigh / die bari Venctien dertel ende de Jof⸗ 

— 
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frou⸗ ſpelende / die van Verona gratieus / die 
ban Brefcia naerſtigh / die van Treyis jalours/ 
die van Bergamo liſtigh; gelijtk ſy oock bele 
qua⸗talige Mannen hebben/ ladoùa goede 
Soldaten / Vicence bele Graven / ende Bre- 
ſcia vele inwoonderen die niet milde teghen 
den armen en zijn: Die Lan Friuli zijn hit⸗ 
tigh / vaerdigh / altijdt berepdt/ende wonders 
bãaerlycken naerſtigh / Wacker ende ſübtül 
ban geerte: Dinwoonderen Lan Iſtria en ztjn 
nietjeer groot-moedigh/ noch oock manier⸗ 
lijck van leben: — ZE: 
®B'Fnwoonderé Lan Candien zijn bâti na⸗ 

tupzen vaerdigh tot Wwel-doen, Dé Mine 
fêlbe hebben haer den name ban logenaerd 
gegeven. Sy zyn liſtigh / gierigh / dragen 
niet ſeer gaerne grooten arbepdt/ noch en 
leeren geene konten ofte wetenſchap bol: 
komelijck. Wel ig waer / dat / gelijtk Belon 
verhaelt / fp haer vander, Jeuget aen / vol⸗ 
gers hate dude gewoonte / geweimen met 
den Boge om te gaen 3 in de welehe fp upt> 
munten / overtreffeiide oock ſelfs hier inne 
den Turtken: Zijnoótk ter Zee foo gauw 
ende bewuft/ als fp opt geweeſt zijn, 

Rijckdommen. 
De Seigneurpe ban Venctien ſtritkt 
jaerlijckg ban de Landen/ die haer onder: 
woꝛpen zijn / twee millioenen gouts/ in tijde 
ban brede inder mauteren als volght: 
Sp ontfangt Sooooo, Kroouen van de I⸗ 

XX; 

t gene die 
taliaeuſe Stedẽ / ende tot dir gelt geven Bref- ban Venetië 
cia ende —— alleen meer alg zooooo, jactlger bar 
Noch Lan enctien 7oooco, Hroouen ban bare tander 
verfchepden Cyuſen eude Tollen/ want den — 
Impoſt van de Wijnen woꝛrdt alleen 13000. 
Kroodnen jaerlücks verpacht. Men treckt 
noch gelt van verſcheyden tiendẽ ende ſchat⸗ 
tiugen/ op den Edel-lupdert en / oock op 
de Borgerẽ: De andere bijf-hondert-dupfens 
Worden van't Sout getrocken / 'tWwelc lang 
de Zee-kuften gemaeckt wordt / oock ban de 
Tollen / Cjuſeñ ende beden, die de Zee-fteden 
aen de Seigneurpe betalen, Donnnige ſeg⸗ 
en oock / datſe meer als soocoo. ban het 
oningrijck van Cypers trock / de welcke 

men evenwelmeent datfe ban hare Onder: 
danen door eenen anderen middel treckt. 

Siet daer de inkomften defer Bepublijcs 
ke/ de weicke het accident ber andere Vor⸗ 
ftendonunen des Chriſten⸗rijcks onderwor⸗ 
pen is ; namelijk / dat fp dit gelt bp-na in 
ordinariſe koften verquiſt / die ghedaen Wor: 
den in het onderhouden ban Soldaten, 
Scheeps-vloten/ fortificatien der Steden 
ende Kaſteelen / Die fp van noobe heeft / ende 
in gagien der Officieren ende Magiſtraten 
der Steden. Wefhalven niet gelooft Wordt, 
datfe pets berfpaert/ eude fa daer overigh 
Waer / 'tfelbe (oude gaen om oude fchulden 
te betalen/ die fp ghemaeckt heeft. Doch / 
en moetmen daerom niet ghelooven/ dat 
defe Äepublijcke daeromme geën middel 
foude hebben om gelt op te lichten ín tijden 
ban noodt / ſo wel als andere JDzincen/ voor⸗ 
feker ja / ende dat gemepulijck op foodanige 
manieren alg ín andere Stendenende Kijcs 
ri ed fo wanneer dennoodt ſulcks 
ecepfi. 
Serſtelijtk / metde Tienden op de Eder 

lingen ende Bozgeren geftelt/ te bergraoten: ‚ 

hebben, 

bip dl A 
Middelen 
mop extra⸗ 

oock op de Koopmanfchappen grooter Cols drdinarif 
len te ſtellen / ende andere ſchattingen te ber » wijfen gele 
meerderen, Ten ee met de Edelluy⸗ te krhaben 

ij den 



deneen Wijletijdtshare Anpten 

XXIL 

groote liefs 

824. 
fan 

valinge te doen bedienen £ dat ei, 
ten/: digmen gemegn 
verſiocht worden Boot, eenen felievpustidt/ | Nr St HAR 51} 

— ge vende niet te un famwijleu BEA nuuſt⸗ 
biedenden'tfelse- Uanpt/ om dathu daer toe 
heap mevis/ alg denmweeft-biedesaen/ „daer 
fp in ſultken gebalie evenwel groetead ting 
pnemen. Moog, A rete 
pindeun oorlogh die alle Chriſten Armneen au 
de Lique van hamerijek regen den Veuetia⸗ 
neñ voerden / meer als 00000. RKroouenge⸗ 
trocken. bard nt Predrooutnt 5 

„ Ben ander middel Gebben fp weg ont gelt 
te krijgen / Wanneer fpuamelyck de onders 
Wig Aongelinorn-henklaren „be quaem te 
ggn den Raedt te komten/ende Kmpten 
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derde mautere 19; gelt Lan den gemep: 
nen Man te leenen/’twelckdorhuiet gewil⸗ 
gh konnende krügen/ nemen fp, tet ghe⸗ 
Welt fberkoopende de voerende ende onroez 
rende. goederen haerder inwoonderen / foo’ t 
hen noodt vereyſt: Wwelek evenwel, gewil⸗ 
igh / founder eenige merckeljcheoproer/ge: 
leden Wordt / Waer af de Bepubljrke haer 
berbint om jgerlijcks twee ten honderden 
tot Genten te geben / den oorlogh gedaen zijn⸗ 
de / ofte in dertig} jaren daer naer: Somwij · 
len neemtſe oock gelt op tegen acht ten hou⸗ 
dert / alleenlijck voor achthien jaren lang ge: 
duyprende. —V—— 
“Dit zijn in't korte de manieren om gelt te 
—— ſonder veel gheruchts te maken. 
Oock zijuder bele Edelen ende? steeg de 

de der An! geweeft/die in tijt vannoodt/fiende de Seig⸗ 
— neurye foo grooten ghebreck van gelde heb⸗ 

tüden van 
noot / 

ende waer⸗ 
om. 
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ben / die harer Vrouwen juweelen ende ko: 
fielijckhepdt af-gevuckt hebben/ ende’tfelbe 
haer gegeven/ willende liever de Be publijc: 
ke fien bloepen/ dan hare Prouwen dus ops 
gepronckt: So heeft oock een peder menigh⸗ 
maelgelt gegeven / oock de Dteden/ onder 
Baer ghebiedt zijnde. Twelcke Daer upt 
fpaupt / dat een veder de foete maniere dee 
gouvernements deſer Gepublijcke bemint/ 
ende het goede Becht twelche fp onverbre⸗ 
Kelfjcken tegen arme ende Aijcken oefent. 
Das ig men dan gewoonljek (ende dat met 
recht)te Venetien te eagen ; datter niet aen 
gelegen is / dat het Publijcke geen menigh⸗ 
te van gelten heeft / ſo maer de particuliere 
ZLupden rück zijn / gelijck fp oock zijn : ver⸗ 
midts de hepublijcke(gelijck gheſeyt is) fich 
lichtelijck met have goederen behelpen kan. 
Damoetmen dan gelooven / dattet fekere 

niet lieht om wetenis / hoe veel in de Schat: 
Kufte;van Venctien geleght is. Laet ons dan 
nueen weynigh befien / hoedanigh de ſterctẽ 
deſer KRepublijjcke zijn; nadien Wp genoegh 
van Gare Gijehdommen gefproken hebben. 

Sterckten. 

Det voornaemſte oogh· merck defer Gez 
gublücke ie /Datfe niet lichten vertoorne/ 
oock niet alte haeftigh en bzeefe, Derhalven 
heeft fp gemaetht / ende maeckt noch dage 
kicks berfchepden Forten / tot haerder ver⸗ 
fekeringhe. Wat hare Forten belangt/ daer 
on is geen Prince (om in't algemepn te ſpre⸗ 
Ken) die fo gewichtige nachte bolmaeckte 
heeft/aengeften fp ſtercke ende bafte allen 
hebben/oock diepe ende Meede grachten: Do 
zúnder oocheenige leer ſercke Dteden/ ale 

… Frevife,Lignagno ende Crema: fammige au⸗ 

vch deu delen geefs/ | 

— 

‚mè ſie kante, Br 
‚Hay ren inbe ik 

j 

Verhaelvande Republijcke 
ses), 

dan daor een ontelbare mengt polcks bez 
u g2dern/gls Pa 

andere he ve Forten ende Har 

€ — ——— ee 
eli enin t RUDDER Deen 

bebeu d ander hee hd Kafieelen banle 
taef —5 — —— su 

ignagno: alt —— ase sof; 5 
oudereuoijeg Pahmala.n va ttwelek 

elfnhaeck often aleen heeft 
ende heeft alle de (traten bande. 4deorten afz 
aae de recht eñ —J 
cairns bie in tnudden 18/'tWelchemen 
oidermint cache zijn. An, Lombardyen 
heeftſe noch de Polefinss vâ Rovigucy plinger 
— — etnd te Do. 
tFruli enig niet een ſterck Ska 5 

Dat ban Marcan, gelegen tuſſt hen 
dicht aen de Zee/maer.is feer ſtert k⸗ Oma dat 
het bpna van't bafte Landt fchüntgefchepe 
den te zijn/uptgefondert eene plaetſe die met 
Wepnigh volcks befchermt Worden, 
Daer 18 noch het Kaſteel van Ofoppe, geler 
gen opeen (eer ſterek geberohte / age de 
paffagie belet den genendie met een Teger 
in Átalten wilde omen daor den printipa⸗ 
len. wegh / ende door d'andere en Kanmen 
geen gefchut boeven. De Stadt Vdinaen 
18 niet (eer ſterck / om dat het Landt tat ver⸗ 
ſterckinge niet bequaem en is. In Iſtria en is 
geene ſtercke plaetfe/ alg Cabo-d'Iftrias Pp 
den Oe ver ende Eplanden ban Dalmaetienene 
de Slavonien, liggen —— — Steden / 
alg Zara ende Catarro: doch de Steden van 
Dalmatien en hebben gene verſterekinge ban 
noode/ om Datmer te Lande met een Leger 
uiet komen en kan/ alleenlijck om eenige 
kleyne courſſen; de oozfake hier ban ſpruyt 
upt de (teple ge berghten / ende enge Wegen/ 
die aldaer zĳn. t 5 
In het Eplant Corfou ig een feer ſchoone 

Foꝛtreſſe / t welck als de ſſeutel is / om in 
de Golfe te comen/ ſo datmen daor een mid⸗ 
delbare Vlote de alderfterchfte beletten k 
in ere — — ze ads — 

n het Sylant Candien, zíjn } 
Candia ende Canea feer —— ſo daor de 
konft/ alg door hare gelegenthept :-maer 
Rhetymo ende Scytie en moghen niet ſterck 
genoemt worden / dan Van wegen —— 
daer fp gelegen zĳn: ende in de Stadt Can⸗ 
dien is een hups Arfenal van Gaïepen,. 
Tot de bewaringe defer Steden ende Fore 

ten gebruyckt de Seigneurpe eygen inbaoze 
lingen / die getrouw 3ijn/ ende in Lombar⸗ 
dyen doetſe oefenen antrentde 25000. Dies 

Marque, Die tat F 
3u-DeOrcinougss 

men Cernides noemt /om bat defeuptalle de - 
Landenende plaetfen defer Deigneurpe/als 
de bequaemſie ende hloechfte tet éarloghe 
uptgefocht zijn/ beftaende al in boet-bolck, 
Doch ín tijde Lan oorlogh nemen fp volt aen 
op foudpe/ upt de Steden oock vreemdelin⸗ 
gen, Bet Ftaltaenfe voetvolck te moedigh / 
difpooft endeftert om aen te Dallen/ ofte ont 
eẽ Stadt te beſpringẽ / maer hittigh:'t Doets 
volck heeft drie kroonen elck in 45. daghe 
maer gebruyckt Wordende in eenige ae 
gen/ hebbenfe tot s. kraonenter maent. # 
De Seigneurve onderhout aotk Goo. 

gelefen ende wel gewapende Fupteren/ 
eertijdts drie aerden plachten teho 
both mi niet meer alg twee: Deſe he 

ouagnde Vero- … 



| 
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Venctien, 

van Venetien. 
120. Ducaten jaerlijtx; ende zijn meeft Edele 
lupden/ genomen uptoe Steden ban Lom- 
batdyen· 
Zp was oock gewoon in Lombardyen té 

onderhouden 1oo.lichtejdaerden/maer fulcr 
is om der koften wille afgheſchaft: want fp 
onderhouden in Dalmatien een deel Snap⸗ 
Ganen/ die machtigh genoegh zijn om dE vy⸗ 
anden Gare vivres af te jagen; vermits fp 
licht gewapent zijn. Dan dit bolck connen fp 
ontrent zooo, ín Dalmatien oplichten / des 
noot zijnde /ende upt de Ftalife Steden oock 
eenige lichte Paerden. 
An Hegers te lande behelpt haer defe 
eigneurpe meeſttijts met vreemde Hooft: 

upden/ ende voornaemlijck in de berkiefin: 
ge ban een Kkapitepn generael ofte Gouver⸗ 
neur/eft daerom Heeftfe menighmjael in haré 
dienſt ghehadt abfolute Heeren/ ja Marqui⸗ 
fen/ Hertogen eñ Graven / de welcke fp mile 
delüjchen voor hare moepté bergolden heeft. 
In tüdt van Oorlagh geeftje haren Kar 

pitepnen/ alg voor medegefellen/ twee Edel- 
fupden Lan de Bepublijcke/ aenfienlijcke 
mannen/ met den titel ban generale opſien⸗ 
ders / fonder welckers verlof den ghefepden 
Vooftman niets Voornemen mach/ noch 
ſtrijt / noch aenffagen, jn 
Om núeen wepnigh Lan Hare Mrighs: 

tucht ter Zee te handelé/ als Van hare voor⸗ 
naeniſte fake/ fal ick eerftelijck ban zijn bez 
gin fpzeken/ op dat het ftuck te beter berftaë 
Wozrde. Twelcke dan is het verwonder⸗ Van ; 

—— erk Pair ban Venetien, ’t welck 
eer groot ís/ maer oac het ſchoon⸗ —— niet all 

van ſte / eñ·t beſte vᷣoorſien ban alle noodige 
te tot fodanfgen werc/alg eenigh Breenaelo 

Nmmonitie-hupgter werelt. Bet ftaet aen 
B'eenen hoeck ban de fladt/ ende fo deun aen 
de Zee) dat het fchijnt niet Lan de ftadt ghe⸗ 

t/ maer een gedeelte des ſelfs te zijn: een 
fake 't welckden opmerckenden noch meer 
berwonderen doet. 
Det ís met feer goede mueren omcingelt/ 

… Both fonder Wallé/ om dat Het niet beſtormt 
encan worden / oock en canmen niet (eggen 

dat het op een Eplant light / om dat het met 
gen Kanael omcingelt is / ende fo Wp't anders 
noemen wiilẽ / fo machment noemen’t Fort 
ofte den fleutel van Venetien. 
Men telt daer fam wijlé wel 200. Galepé/ 

behalven ve gene die ter Zee zijn / welcke ge 
meynlijc 4o.bebdragen:ónder de welcke twin: 
tigh groote zijn; machtigh ge om roo, 
andere ter Zee om te brengen/ vermits fp 
Bun altijt met hare riemen/ nevens de feplé/ 
behelpen konnen. 

„ Daer is oac fo menigerley ende verſchey⸗ 
den tupah am een grosté hoop volcx te war 
fj het een wonder om fien iszeñ daer 

fo Beel gefchut/niet alleen fuffifant voo? fo 
beel Schepen/ metde —— ende defenſi⸗ 
be Wapenen boorde Soldaten eñ Bootſluy⸗ 
den/maer ooc nocheenfulcke menighte ban 
andere dingen / dat dit Arcenael foude tonnen 
vooꝛſiẽ alle de particuliere Schepen / de Por 
treffen/oac de legers te lant/Deg noot zijnde, 
5 Bout/ om nieuwe Schepen te maken/ en 

iſſer oock niet gebreck / fo datmen meteerten 
goorde ſeggen can/dat inde gantfche werelt 
geen diergelrickenGrcenael en is / ooe geẽ ban 

…* goede wercklupden beter verſien / be welcke 
“Bhtrent 300. int ghetale zijn/ om ſtadigh te 

jercken /goc met fulcken vlijt / dat het won⸗ 
geeft ſultr datmen dicwils geſien heeft 

dan thien dagen zo, Galepen toeruſtẽ / 

wordt Doge, datis / Hertoghe / ghenoe 
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Berept om te ſtrüden. ; 
Fu dit Arcenael en Worden niet anders ge⸗ 

maeckt alg klepne ende groote Galepen/ eñ 
Fuſten; want den gemepnen man heeft ghe⸗ 
noegb groote Schepen/ die de Bepublycke 
t'allentijden(ban noode hebbende)gebzupcké 
mach. De Goepers moeten de Zeeſteden / eñ 
andere te lant met Venetien verſorgen / ende 
de Soldaten daer op Worden Vande Cerni- 
des genomen. 
De Capitepnêende medegefellen der Gas 

lepen zijn meeftendeel Edellupden ban Vene- 
tien, welckers getal groot is: ſulcx dat peder 
Galepe/ behalben haren medegefel/ noch 
twee andere Edelluydẽ ban Venetien heeft / 
om die ín de Krijghſtucht ter Zee te oeffenẽ. 

Tot be wacht Lan de golffe ban Venerien 
ende de planden der Joniſe Zee / houden fp 
gheftadigh 3 s.ofte 40. Galepen ter Zee/met 
eenen O@pfiender Generael ende eenen Kapi⸗ 
tepn ban de Qolffe; ende Dit koft jaerlijcx de 
SDeigneurpe sooo. Ducaté/met het Hifcupt. 
Poeh houden fpeenen Kapitepn met vif 

Fuften ter Zee/ om ebn foorte Van Zee· roo⸗ 
bers/Vfcoques genoemt / uptte roepen / die 
de Srhepenseen wepnigh ban het Dalmatife 
laut afbarende/ feer moeyelijck vallen/ ende 
onthouden hun te Scigneende Fleuve, landen 
onder den hupfe ban Ooftenrijc behoorende, 

Gouvernement. 

Laet ong nu komentot het berhael ban 
De ordze/ door de welche een foo heerlijcke 
Seigueurpe haer foo lange ghegouverneert 
heeft/'ende hoe datfelangher geſtaen heeft / 
alg eenighe andere / die tot onfer kenniſſe 2 
ghekomen is: Als mede/ door weltken mid⸗ mof dee 
del fp haer ſelven in ſoo bele ooꝛloghen ende Souberne⸗ 
troublen onderhouden heeft / foo dat het ments deſer 
fchint/ dat hare Onderdanen/ ten aenfien Kepublge⸗ 
ban andere / de goude Geuwe beleben/ les “E- 
vende ín ftÉlle brede / ende in Gijchdom ende 
macht aengroepende. î 

Alhoewel nu dat defe Bepublüche ghe⸗ J 
regiert wordt door den Adel / ende niet ban 
het gemeyne volck / ſo en kanmen nochtans 
niet ſegghen / dat dit een regieringhe is die 
upt belen/ oock niet upt wepnighen beftaer; 
ende dat het niet teghenftaende het eenen 
Hertoghe heeft/ een regieringhe ban eenen 
alleen fp: maer fp is van ſodanigher gheſtal⸗ 
tenis / datfe beftaet upt driederlep foozte van 
regieringhe/ upt de welche men een gantfch 
bolmaeckte boort-komen fiet. 
Soo heeftfe daneeneenigh Hooft / diein, Van ben 

Kleebingen/ deftighept/ende aenfien de Ma⸗ Hertoge ene 
jeftept des Gijchs reprefenteert: Ende defen bert 

t / * pe 

’twelck een Man is / door den welcken d'ân= 
dere ſchijnen alle gelepdt te worden / te weten 
int aenfien ban zijne kleedinghen ende alle 
upterlijcke mantere ban een abfoluten Prin⸗ 
ce; befen Wordt ban den Koel gekozen/ maer 
ten agnfien ban authoritept en is hp niet 
meed als een der Opperfte ban den Adel: 
Want ín den Gaedt en heeft hp niet meer alg 
eene ftem/ gelijck de andere; maer heeft Taft 
om ín den naem der Gepublicke den Gefane 
tente antwoorden / oock op de Brieven der 
Princen:doch en antwoordt of en ſchrijft hp 
nets anderg/ dan'tgene den Gaedt beflupt, 
Hem is gheoorlooft in alle Raedt · Ramers 
te komen / ende zijn mepninge nevens andere 
te fegahen; doch mach een pegheliick hem 
teghenfpreken/ daer ín hem Dat belieft. 

E in Daer 

XXVI 
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„Daer na fietmende vegierfnge Lan wep: 

nigh Lupden/ niet vande rückſte / oock niet 
van de machtighfte/ maer ban de wijffte/ 
ende diet meeft verdient hebben: Ende defe 
regieringe beftaet ín belen/ ofte in tien alleẽ / 
ende Wort den Kaedt ban tienen genoemt/ de 
welcke met bijftien andere Laedg-heeren/ett 
den Bertoge / ende noch ſes Maeds-heeren 
macht heeft aber alles te delibereren/ (onder 
dat hare Befolutie wederroepen mach Woz: 
den. Daer zijn beel ſoorten ban regieringen / 
die in vele Luyden beftaende/ genoemt mach 
Worden: foa ick vaneen peder int bpfonder 
Wilde fpreken/ ick ſoude den Hefer verdzies 
tigh ballen/ ín plaetfe dat ick voorgenomen 
hebbe/mp foo kort temaken/ als doenlijck 
is. Maer ick fal alleenlijck ſegghen / dat alle 
De Hoorfepde ſoorten Han regieringen / eenen 
Raet tfamen maken/ de welcke niet ín belen 
beftaende ghenoemt mach worden / vermids 
de felve nieten gheraeckt tot het ghetal ban 
225 ende Dit is Hoorfeker den Baed die Li 
Pregadi, dat is / de ghenoode / ghenoemt 
Wozt: om dies Wille datmẽ int begin der Bez 
dere re de Wijte Borgerẽ nodighde om te 
omen hare ſtemmen geven/ende hare mep: 

XXVIII, 

ningen te fegghen/op daten alfo tn de noot= 
faken der Gepublijcke delibererẽ eñ vaet(laen 
mochte, Defe Denateurs Worden upt een 
anderen beel grooteren Raedt gekozen/ upt 
de welcke men de voorſichtighſte neemt / om 
dat het hun toecamt over gewichtige mate: 
rien te difponeren/ als ban oorloge ende Van 
id Pan Foꝛtifitatien aen Dteden/en ban 

efanten aen eenighe Princen te fenden. Fn 
delen Baet Worden alle de brievẽ gelefen/ die 
aen de Deigneurpe gefonder Worden: fa dat 
deſen Baet eenn Mepublijcke vergelijckt / hoe⸗ 
Wel fp't niet en ís; ende daerom en komen 
daer geen andere in/ alg Edellupden/ Van de 

ot wete, Welke men bpfondere rekening ende Gegi⸗ 
Ken ouder: fter hout: Evenwel en mach geen Edelman 
Dom de E⸗ in deſen Kaet comen/ Loor hp eu hebbe al- 
Bellupden vozen beweſen / dat hp2s.jaren out is / ende 
in den Kaet alhoewel dat ter ſomwijlen eenige doo? gun⸗ 
moghen ko’ (ze met de 20.jaren daer in komẽ / fo is noch⸗ 
* taris de gewoonte niet dan ban 25. Jar. Tge⸗ 

‚falder Evellupden/ 't welcke in defen Koet 
bee komen mach ig 2500. Maer om Diefwille 
* Evellups Dat Vele meeſttts upt zyu / meenige dienfié/ 
Den is, ende om andere faken/ fo en Vergaderen daer 

fchiec ninumermeer meer alg 1600. Defe 
bergaderen alle acht daghen eens / namelijck 

s Woonfdaeghs’s nuchtens / ooc alle nuch⸗ 
teut op andere H.dagen: Alhier wozden alle 
de Magiſtraten / ende de Gouverneurs der 
Bepublijcke verkoren / met een Wonderlijc: 
ke gefchickthept. Want door de meefte ſtem⸗ 
men worden gekozen die gene, Die in dẽ Baet 
wan tienen gaen moeten/ gelijck men oot tot 
de andere Baden fulcr gebrupckt. 
Fe foude hiet magen voorthalẽ dao? Wel: 

ken wonderbaren o2dze alle defe ha 
gekozen worden / maer it foude den Hefer te 
—— ende mogelifek te verdrietigh: 
weſhalvfnit mp begeven Wil om de andere 
partieflatitepté deſer Deigneurpe te verha⸗ 

Andere pars [en, Sp veroorloveneentge ander den Hon 
ticulariteps ghelingen op des Stadt deliberatien hare 
—— — mepnínge te feager; een ſake die veel ſchijnt 
ke. te delpen / om den Tongen lupdente nooden / 

fiëfPsat deftiahe®nde nutte (aken der Repu⸗ 
te geven / behalsen noch datfe door 

ú te de koude grijſheyt der on den aen: 
frokeu ende Verwarmen. Wen heeft geen 
aenſien op acme noch op rücke / op edele 

Verhael vande Republijcke 
noch op onedele, ende defe ghenieten noch 
eenigh deel in de Bepublijcke/ bedienende 
noch meefitijdtg eenige groote ampten/ alg 
Cagitepien van Kafteelen/ Decretarifen/ 
ende diergelijcke. 
Deſe Bepubljche heeft oock groot ops 

ficht opde armoede/ de welcke fp doo alie 
middelen onderftut/ Waer door (p haer den 
ellendighen / ick en fegge niet den Onderdaz 
nen / maer den Dlaven/ overgeeft; aengefien 
de Bepublijcke een groot gelt befteet om het 
bzoot ende andere eet Waren in goede koop te 
houden: Waeromme men fich nieten hoeft 
te verwonderen / alift dat het bolck (fonder 
tegbhen-mozren) alle laftender Republijcke 
verdraeght. s 

Nadien wp nuin Wwepnigh Woorden hebs XXIX. 
ben laten fien de forme deg gouvernements 
bandefe Gepublijcke “twelcke/ fo pemant 
daertoe beluft is bp Contarenum bzeeder 
ghelefen kar: Worden) foo fullen wp defe met 
de andere/ Die boor haer gheweeft zijn / ver⸗ 
ge lijcken; fonder evenwel ban hare grootte 
ende ſterckten te ſpreken / maer alieen ban 
bet inwendighe defes goubernements ende 
ban hare goede wetten: wp fullen dan weten 
hoefpin defe particularitept alle de andere 
te boven gaet; overmidts dat men fegghen 
kan boe fp gheregeert zĳn door Mamen / 
Die na roof ende menfchen bloedt gretigh 

Í 

Waren/ ende deſe door den Schepper aller Bergherjes — 
dinghen/ oock ghebonden ende gefticht door kinge defer 
Philofophen/ daor eene bolmaeckte tſamen⸗ Kepublijcke, 

Kk 

ſtellinghe. Wier toe en Weet ick niet/Wie ong MetdDeoude _ 
tot grooter voorbeelt hier indienen ſoude / 
als de Roomſche ublijcke / de welcke bp 
na de gantſche werelt tonder · gebracht he 
bende/ haer evenwel niet langher alg zoo, 
jaren heeft konnen bep houden; ín plaetfe 
dat deſe / omcingelt ban foo beel machtig 
bpanden/ die altÿds haer berderf gheſoch 
hebbẽ / fonder opt eent Prins ader ar ges 
ghebupzen ghehadt te hebben/ die haer ops 
recht bziendt was / Haer meer dan 1200, jar Waer ín dee 
ren heeft konnen vry ende gheheel behouden: fe de gene or 
ja heeft, oock alleen de onghemeten kracht bereft, 
des Turcks konnen teghenftaen: ende eer: 
tijdts teghen alle Chriſten⸗ Princen. Noch 
en kenne ooc geene hüpdensdaeghſe kracht 
die defelbe foude konnen tonderbzenghen 
ofte verwinnen/ aengheſien de tweedracht, 
het eenige Inſtrument om defe Bepublijcke 
5 berrielen/ nimmermeer daer binnen en 
omt, 

Haren Godsdienft. 
Alle Venetianen zijn goede ende vaſte 

Boomsg-Catholijck-ghefinde/ ghelijck oock 
alle hare Onderdanen / die in Italien Woonen: 
Maer die irt Eplandt Corfou bolghen de 
Grieckfe bereken: doch en wordt Daer in ban 
deſe Seigneurpe niet moepelijck ghevallen/ / Die ban 
om al'e opzoerte boorkomen/ ende met ee⸗ Corfouenbe 

XXX. 

nen te bermijden/ datfe haren vpanden niet candica. 
en noodighe om haer Hardt in te nemen, 
SGelijcks is het bp na ínCandien, alwaer 
het bolck gants bpandt des naemg ende 
Gods-bienfts der Latijnfer kercke ís: Doch 
zijnder eenighe tot de Goomfche kercke gez 
trochen/ maer ben meeftendeel blijft aen de 
Griechfe kercke ende haren Gods-dienſt. 

… De 

— 



… der Republijcke van Venetien. 427 
De Hertoghen ende Princen der Republijcke’ van Vene- 

ten: Mer een kort verhael van hee merck-waerdighfte ‚gene … 
“binnen eens yegelijck Gouvermemient ‘gefchier is. 

XXXL Lenn 1. PX Aulatius Anafeftusig Den eerſten Prince des bolcks gbemeeft/ pe s re 
er. koren binnen Heraclea ; in Den jare 6974 cen Man banbpfondere |, 
togen. merechthepdt: Hn befwoer aen De handen Chriftophori, JAatriaceh ban] 

Grädo, haer na hunne wetten te vegieren/ ende nergens op te letten. als op 
1 | het gemenne beſte. Dp bevbredighde Be geſchillen met Luieprandum Ko⸗ 

ning der Kontbarden / ende maeckte vriendtſchap met den Woning Ari- 
pertum. Be opzoerige Equilinen Heeft hp fo wel Door zijne authoritent / 
als door De wapenen tot gehoorfaecmbhepdt herbzacht: bermeerderde Deef 
heerlijckheydt / ende regierde zo jaren) 6 maenden / 8dagen. 

2 Marcellus Tegalianus, mede geboortigh ban Heraclea, wierdt door ge⸗ 
meyne ſtenuminge des volcks tot Ducceffeur bekoren: Wp was gobt- 

vreeſigh / ſpraeckſaem / ende ſtil / ende beel lapper in't goubernement/ alg: 
zijn Voorfaet In zijnen tijde is het Patriarchaetſchap van Grado door | 
Euitprandumr naer Aquileam ober· gebracht /-ende hebbende aldaerom 
de Biſdonnnen groote oorlogen ghevoert / en heeft hp hem daer niet tuſ⸗ 
iden gegeben: Is geftorven/ Hertogh geweeft hebbende 9, jaren 2124 

* agett.. ons CE arie 3 4 Teumsier ds 
3 | sHorteus Hippata, toeghenaemt Vrſa (bat is Wepzinne) cen Edelman, 

ban Heracfea; heeft Doo? zijne vrome daden / ſich eenen doorluchtigen na: 
—J menagelaten.Paulus Exarchaet van Italien / nam zijnen toevlucht tot 

hem / doen het Griecks Heyr verbroken / ende tLegher voor Ravennam 
Boo, Luitprandum geleght was. Pp heeft Ravennam weder in genomen / 
namdes Konings Nevbe gebangen/ ende doode Ben Hertoge ban Vicen-. 
ce, ende ſtelde Ben Exarchaet weder in zijne befittinge. Die ban Aquile-: 
am, De gemepue vufte troublevende / Geeft hp ghetoomt / is ban wegen 
de Jeſulaniſe verſchillen omghebzacht/ het elfde jaer ende bijfde maendt 
zijns Bertoghvoms. ad rat súnde ) (ES NSE rr ied 

Na de doodt des derden Hertoghs, in ’t jaer 737. iseen Vergaderinge 
gehoudên, inwelcke befloten wiert, datmen genen Hertoge in {es jaren 
foude kiefens-datmen eenen ‘Veldt-overfte foude ftellen, die jaerlijck 
foude zijn: ‘tweleke nochtans geen vijf jaren en geduyrde „want inden 
jare 742. traden ſy tot de verkiefinge eens Hertoghs , ende, tfedert dien 
tijdt heeftde Republijcke van Venetien geftadigh Hertogen gehouden, 
tot huyden toe. Den eerften „die als Veldt-overfte gekoren wierdt, was 
Daminicus Leo: deni tweeden Filix Cornicula: den derden Theodatus Hippata, 
korteling van zijn ballingfchap weder-roepen;den vierden Zelianns Cepa- 
randen vijfden:Cúnus Fabritiatius, dien de oogen uyt gefteken. wierden, en- 
de daer naafgefet: hokosrlT 

4 | 2 Theodatus Hippata, een ſone van Vrfa, is Pertogh berklaert/bijf jaren) 742 
na zijns Daders doodt; ghedupeende De welcke Bet bolck geregiert was 
Door eenen Velt· oberſten / ende verlatende Heracleam „ Begaf ſich na 
Malamoc. Daer is In de aldereerſte gekoren; ende bepaelde de grenfen 
met Aiftulfum, koning der Lombarden. Is ban Gallam ghedoot / cen 
25orger ban Malamoc, tm ’t 1 3. jaert zijns Dertoghdoms, 

5 |< Gâlla van Malámoc,cen boos eft opꝛoerigh menſche / ſicrh gebernft bebe, 755 
bende eenen Befchevmer Des gemeynen vahents te zijn/ Wiert in Theo- 
dati plaetfe geſtelt maer zijne booſheyt bekent gheworden zijnde/ ende 
Bat Gu ſich wilde bolcamen Heere maken/ ende daerom Theodatum On: 
gebracht hadde) heeft het bolck hem de oogen Been untſtelen / ende bin⸗ 
ven ’s faers de geuſurpeerde authoriteut ontnomen. 

6 | Dominicus Monegarius, Ban Malamocco, wiert ín Gall plaetfe ghe⸗ 756 
flele, Bet volck heeft heur twee Weltoverften ghegheben / our de macht 
Des Hertoghs eenwennigh te beteugelen; maer hy een ſtout ende weeet 
menſche zijnde/ wilde het volck tprannifeven/ ’t bolck ſultx bemerclien⸗ 
de / ende vergramt zijnde, ſtack hem de eoghenupt/ int: 5. Zaer zijng 
ghebiedts. UREN 

7 Mauritius’ Galbaius, eert Edelman ban Heraclea, is omt zijne wijſ⸗ 
heydt / gevechehent/ ende rijckdom / tot deſe waerdighendt berkoren. Dj 
maeckte zijnen ſone met hein Hertoge / ende regierden te ſamen· In zij⸗ 
nen tijdt is het Biſdom ban Caſtel Olivolo op·gericht. Is geſtorven me 

25. jaet zijns Wijchs. | 
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‘Aoannes Galbaiús hebbende 9, jaren met zijnen Wader Dertoge ole: 
| weeft/regeerde Be Kepublijcke noch 9.jaren alleen. Na efen tijt macchte 
hr Maurieium zijnen (one tot Mede · geſelle / maer zijnde bepde ban qua: 
Ben leben / ende hebbende loannem, Den Patriarch ban Grado, gedoodt/ 
Dien fp Lan eenen hoogen Toorn neder- geworpen hadden/ ende Fortuna- 
tus totlhet Patriarchãetſchap gevakende / heeft een conjuratie tegen hem 
gemaeet/ ende ig cenen anderen Hertoge berkozen/ waer ban fp berwon⸗ 
dert zijnde/ heeft den Wader ſich na Franckrijck begeven / ende Den fone 
na Mantua , in het 16. fact. 

Obeleriës, Booz Die ban De zijde Fortunati, tot Hertoge gekozen zijnde/ 
nam zijnen Bꝛoeder Beatum tot Mede. geſelle / ende noch Valentinum 
berden WBroeder/ Daer bjr genomen. Doch flact aen te merclien / Bat ban 
deſe Drie Beatus alleen ander ’tgetal Der Hertogen / in de Dale des Raedts 
van Venetien:, geftelt ig / omdat Obelerius ben Woning Pipinum bere 
weekte tot oorloge tegen den Denetianen/ ende Dat Beatus De Kepublijt⸗ 
ke voorftonde/ heeft geheerſt s. jaren. 

Angelus Patritiatus ig / na Dat hp ſich bromelijck in de oorloge teghen 
Pippinum gedragen hadde / ig Dertoge gekozen, het bolck na Realte ber: 

genwoordige noch ſtaet. De Beplinge des Kijcks in zijnen tijdt gefchiez 
Bende/stin de Venetianen bj hare vꝛphendt gebleven, Heeft geregeert 18. 
jaren. 

Tuftinianus Patritiatus, hebbende zijns Daders Mede⸗ geſelle geweeſt / 
ig ná deſſelfs doodt door den voltcke daer in beveſtight Bp riep zijnen 
Bꝛoeder Toannem, Die te Conftantinopolenwas/ tot hem / endemaeckte 
Gem zijnen Mede geſelle. Hy beemeerderde dauthoritent Hes volck / ende 

zijnen tide ts het Lichaem S:Marci ban Alexandrien aldaer gebracht / en⸗ 
de tot haren Prote&or aengenomen / oock De Kercke (noch humden ſtaen⸗ 
De) hem toe·gewouct. Fe het tweede jaer geſtorven. 
ſoannes Patritiatus,Tuftiniani Beoeder / bleef in't befit; vermeerderde de 

Kercke 8.Marci, die hy ban een goedt getal Yrieſteren dedienen ket. O- 
belerium liet hp onthoofden / hebbende hem belegert in tEplandt Cor- 
fou; deſtrueerde Malamocco , omdatfe gherebelleert hadden / als mede 
het bolck / dat be pärtp Obelerij bolghde, Pp ooꝛloghde tegen den Tar 
rentinen / die hn oberwan. Is eyndeſijck van zijne bpartben/ gaendena 
Be Miſſe inS. Pieters Kercke / verraſt / ende ban de Opper · waerdighents 
teyckenen doot haer beroeft zijnde / in Grado gebannen / ſchrappende hem 
den baert af / in t 8. jaer zijns Kijcks; heeft hem Daer tot het Monicken⸗ 
leven begeben/ende aldaer geſtorben. 

Petrus Tradonicus van Pola, hebbende ſich in den Oorlogh teghen 
Pippinum, nà des boleks ſin gedragen / is tot Hertogh gekoren. Dy ber: 
ſelſchapte loannem zijnen ſone / ende gaben den Kepler ban Conftantino- 
polen hulpe / Die hun daer toe Door Theodoſium Patricium hadde laten 
aenfoecken. Is eyndelijck in eenen oploop omgebracht / gevegeert heb: 
bende 27. jaren, 

Vrfa Patcitiatus, den opꝛoer afgelopen ís Bertoge gehoren. De 

12 

14 
Turclien Dalmatien tet Grado toe afgeloopen hebbende / zijn ban hem 
entdaen. Den Keyſer Bafilicus heeft hem Bier om ſeer / ende des Rijtks 
Pro ofpatrem gemaeckt. Kegeerde 17. jaren. 

loannes Patrítiatus een fone Vrſæ, in zijn Ampt bebeftigbt zijnde/heeft 
Comachiam ingenomen ende verbrandt / roofde op 'tGraeffclhap van Ra- 
vennam, om ſich ober Den Grabe van Comachia te weken / Die zijnen 
—— Badoarium gebangen ende ter doodt toe gequetſt hadde, Siec⸗ 
kelijck getworden zijnde / liet hp De Kercke SS. Cornelij ende Cypriani tot 
Malamocco opbouwen / ende 5. facen 6, maenden gevegeert Gebbende/ 
renonceêrde Gn zijnen dienſt. 

Petrus Candianus,ig/na de bam-willige venonciatie zijns Vooꝛſaets / ge⸗ 
kozen, Was dapper ende godt-bzuchtigh. Trock felve met zo. Galepen 
tegen den Narantiners / die den Denetianen met vooben (eer beſchadigh⸗ 
den. Vronielijck De tweede-macl tegen haer kampende/ ig met 'tgeweer 
in De handt geftorben. Wegeerde mact 5. maenden. 4 
Dominicus Tribunus fg ban Sommige ín 'tgetal Der Wertogen geftelt : 

Andere / de ied onatbtfamernafseckende/hebben hem uptge: 
laten / hebbende maer ;. maenden Hertoge gheweeſt. Fn zijnen tijdt is 
niet erts, ne en verricht / dan een ſekere Pribilegie te Choggia 
geaccordeert.· 

Petrus 

trocken zijnde. Dy ſtichte Rhertoghs Paleys op de plaetſe / Baer het te⸗ 
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der Republijckevan Venetien. 
/ ‘Getal |__ Petrus Tribunus , een ſone Dominici heeft ban Widone / Koning ban 

der | Tealien, berkregen be beveftiginge der oude Privilegien. De-Hunní zijn 
togen. | in Iralien gelkormen/berbzanden Heracleam,Cabo d'Alger ende Choggia. 

17 | Doch zijn ban defen met beel eeren verwonnen; ende was dit de Derde 
mael datde bacemdelinghen Defen Dtaetwilden uſurperen. Wegeerde 
24, jaren. 

18 |_Vrfa Badoarius, heeft ín Ben fare 920,Ban Rodolpho Woning ban Ita- 
lien Beg ouden authoritents bebeftiginge/ ban gelt te mogen munten / 
verkregen. Deeft hem gants tot de gods·brucht begeben/ ende in’t zo. 
jaer Dit Ampt op-gefent/ende Monick geworden. 

19 Petrus Candianus wag een Dapper Krijghſman / ende boerde ooNoge 
tegen Lante rio den Marquis ban Itria, Die Ben Woop-handelden Vene: 
tianen Belettede / Dien Gp oberwan / ende De bolckeren ban Cabo d'Iftria 
onder hem beacht, Bp verwon Albertum Den fone Bes Keyſers Berenga- 
rij, Die Raveninam ingenomen hebbende/den Denetiaenfen Dehepen den 
wegh belettede. Heeft gevegeert 7. jaren. 

20 Petrus Badoarius, cen ſone Vrſæ, heeft ín goeden beede / waer af hy een 
groot beminder was, het Landt ꝛ aren 7.macnden geregiert. Den kiep: 
fer Berengarius Bede hem beel ceve aen. 

21 Petrus-Candianus den derden fone Des tweeden Candiani, heeft zijnen 
fone Petrum tet FDede-gefelle aengenomen: Weeft tot tweemalentoe 5 5. 
Schepen tegen de Tarentiners toegeruſt; Boch de tweede maelmet hun 
vrede gemaeckt. Zijnen ſone / om zijns booſen ſebens wille ban hem ber⸗ 
acht zijnde / heeft ſich tegen henvende de Kepublijcke op · geworpen / maer 

enndelijck in Ballingſchap geſonden: alwaer hp met Widone , den ſone 
Berengarij, aengeſpãannen hebbende/ de Kepublijcke ſeer beſchadighde / 
waer af zíjn Dader verdrietigh zijnde / is in't 1 s.jaer , 

22 | « Petrus Candianus IV ‚ig (alheetoel 't bolck geftwozen hadde ſulcks 
nimmermeer te fullen doen) ban zijn Ballingſchap weder-gevoepen/en: 
Be met groster handt-geklap tot eenen Prince ontfangen. Beeft ban den 
Paus Toanne XII, fo heel verkregen / Dat Be Kercke van Grado tot een 
Patriarchale ende Metropolitane ban Be gantſche AKepublijcke wierde 
opgericht. Dp ruwineerde Vderze ende is ban Den bolcke met zijnen fone 
in een opzoer omgebracht) gevegiett hebbende 25. jaren. 

23 Petrus Vrfcolus, was een godoruchtigh Man / ende is ban den belcke 
tegen zijnen Banck Bevkoren , Dy ging beelmael in onbekende kleederen 
be armen beſoecken / oock mede de gaſt · hunſen: bebredighde de verſchil⸗ 
len der Venetiauen ende die ban Cabo d'Iftria, Bie hun cijnfbaer gaben. 
Ging met Beato Romualdo ban Ravennam, het Aloofter-leven aenbat⸗ 
ten. Kegeerde twee jaren / z.maenden / zo, Dagen. 

24 Vitalis Candianus,eenfone Petri III, maecekte cen Verbondt met den 
Kepyſer Otthone, Beeft ſich mede tot het Monicke leben begeben / heb⸗ 
bende ontrent een jaer geregiert. 

25 Tribunus Mema, wag ſeer rijck / doch geen eerlijcken Menſche. Te zij- 
| gen tijde waſſer groote tweedracht tuſſchen de gedachten Morofinen enz 
De Caloprinen , waer ober Hele doodt · ſlagen gefchieden . Pp berkoog de 
zijde der Morofinen , twelck den anderen bedwong na Verona te wijc⸗ 
ken bp den Keyſer Otthonem . Hp gaf den Abt Morofin het Eplandt 
* S.Georgio: op-feggende zijn Ampt in't 12. jaer / wierdt een Mo⸗ 
nic e ⸗ 

26 Petrus Vrſeolus IT, was ten liſtigh Man / ende bracht by den Kepſe⸗ 
ren Bafilioende Alexio ſo vele te wege / Dat de Venetianen ban hare cijn⸗ 
fen ban waren . Heeft D'eerfte geweeſt Die de grenſen ter Zee uytgebrendt 
heeft/innemende bele plaetfen in Iftria ende Dalmatia. Hebbende doen bol: 
ien Be Kercke ende 't Pallais / is hp in't 15, jaer zijnder Kegieringhe 
geftorven. 

27 |_ Otho Vrfeolus hebbende eenigen tijdtmet zijnen Dader Petro ghere⸗ 
giert / wiert in Dit Ampt bebeftight / oudt zijnde 1S.jaren, Heeft fulcken 
acnften verkregen / Dat Geilca, dee Hungren Koning / hem zijne Dufter 
ten wijbe gegheven heeft, Verwon de opzoerige Iftriers, ende ging felbe 
op den aenſſagh in Dalmatien tegen Crefmur . Zijne quacdt-jonftighe 
eÿndelijck zijns gelucks nijdigh zijnde / lieten hem Den baert ſchrabben / 
ende in Griechen bannen/ in het 17. jaer zijns Umpts. 

28 Petrus Cantranicus ofte Barbolanus,ig Othoni gefuecedeert: maer niet 
| konnende De tweedzachten des volcks ſtillen / ſo om de beroerten des 
volcks / als Der na· bumigen / wierdt genoodt-dzuckt dit Ampt te verlaten / 
ende Monick te worden. Orfo, den — Othonis, ie 
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gebleven / ende verliet deſe waerdighepdt / berwachtende de tijdige des 

fe/poogende’tfeloe geheel te onderdeken, Kegeerde ro. jaren / 4, maen⸗ 

polen bertvocken zijnde / Die Patriarch van Grado was / wierdt daer in 
geſtelt / verwachtende zijn weder komſte. Is ontrent een jaer op t Palleys 

Zoodts Othonis, Dominicus Vrſcolus, willende deſe Hooghepdt uſur⸗ 
peren / wierdt deg anderen daeghs van Den bolcke verdrevemende ſtorfte 
‘Ravenna. 

Dominicus Elabenicus, f8/ ghedupzende zijn ballingſchap / om de fac: 

tie der genev/Die Dominicum Vrſeolum verdreven hadden / gelogen , Det 

geachte der Vrſcolos heeft hp berdacht gemaect / om hares machts wil 

Den. gAn 
Dominicus Contarenus was den volcke ſeer aengenaem. Heeſt Dal: 

matien in ruſt gebracht / door de opzoevighept ban Die ban Zara ſeer ghe⸗ 

quelt: Ben twiſt tuſſchen de Kepublijcke ende Pepone den Patriarch ban 
Aquilea wierdt door hem geſtilt. Du ſtichtede tklooſter S, Nicolai op 

de Lido, ende ſtorf mt 28. jaer zijns Ampts. 
„DominicusSilviusop De upt-baect zijns Vooꝛſaets zijnde / is op de ſel⸗ 

be ban den Volcke boor Hertogh upt-gevocpen : heeft ſodanigen aenfien 
verkregen / dat Nicephorus, den Hepfer ban Conftantmopolen, hem zijn 

Suſter ten Houwelijcke gaf, Door welckers aenvading Gp tegen Rober- 
tum ; Der Normannen Koning oorloghde; eerft met vboordeel / Boch de 
tweedemaei met groote fchyade/ Waer Doo? hy zijn aenſien onder Den bolcz 

ke vermindert Geeft. Dp heeft de Kercke 8. Marci met Marber · ſteen doen 
beſetten / ende op. 't Moſaichs toeruſten. Steef in 't 13, jaer, 
‚Vitalis Falierus Hertogh gekozen zijnde heeft terſtont ban den Keyſer 
Alexio Be ſouverainitent ober Dalmatien ende Croatien verkregen. Heeft 
gevegeert nz jaren, KNUL J in aal 
> Vitalis Michael heeft door zijne dapperhendt ter Zee de grenſen Der 
Kepublijcke ſeer wijdt untgebꝛendt. Heeft Door aenradinghe Des Paus 
Vrbani 11, in Ooſten Oorloghe gevoert / om De weder-ktijginge deg 9, 
Wandts/ met de Chriſten⸗Printen: In welcken Ooo et Enlandt 
Smyrna;gotkesSyrien ende Hierufilem,- Den ongeleovigen afgehandight 
wierden. Fein t fefte jaer geſtoꝛren . 

Ordelafius Valerius, een ſone Vitalis Geeft Balduinum tegen den onge⸗ 1101 
loobigen/inde conquefte Bes hh. Landts by · geſtaen; ende hebbent ſo ber, 
we gebracht / datſe het Wijck / door geheel Tudeen onder hun berdeplden. 
Iwt achtſte jaer zijns Hooghepts is Malamocco bp-na geheel verbrandt 
ende Ponder-geloopen / twelck veroorſaeckte / dat de Biſſchoppelijcke 
Dtoelna Choggia Berboert wiet , Peeft Die ban Zara felbe befocht ende 
beſtreden / die opzoerigh geworden waren / ende oock pbertwonnen; zijnde 

boor detweede mael daer henen gekeert / ie hp vechtende / met't geweer 
| iu de vunſt / gebleven / in 'tr 5 jaer zijns Ampts. 16 

Dominicus Michael Doog zijn groote berdienfté ende aenſien / Hertogh 1117 
gekozen zijnde / heeft Ben Chriſtenen(door aenmaninge des Paus Calixti) | 

m̃ het 9. Landt bpftandt gefonden. Met zoo, Schepen heeft hp den on- 

1069 
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1095 

geloovigen de belegeringe hoor Ioppe doenop· bꝛeecken. Heeft Tyro in⸗ 
genomen / twoeltk hn den Patriarch ban Ieruſalem, Vaumondo; gegeben 
heeft. Den Keyſer Emmanuel Oorloghde teghens hem / ban welcken hp 
Chio, Rhodes, Samos, Merellin ende lltria nam, Deeft in't 15. jact zijne 
Hooghepdt af-gelepdt. 

Petrus Polanus, de Dehoon-foon Michaëls, was feet wijs/ ſo dat hu 113: 
tot Dchepdes-mau tuſſchen Conradum ende Emanuelem, genomen was. 
Die van diſa ende Padoua heeft hu beoorloght / ende berwonnen. Is / fo 
ſommige willen / geſtorben in t 18, Jaer zijns Kijcx. | 

Dominicus Morofinus ſunberde ve Golffe van feeckere Zee-voobers 1149 
bar Ancona, waer af den Spperften/ Guilcard, ghebanghen ende opge: 
hangen wiert; Bp liet Pola belegeren / ende nam ’: in / alg mede Parenzo, 
welcke Dtevenan Itria gerebelleert hadden. IMaeckte verbont met Guil- 
helmum, Ben Koning ban Sicilien. Sara wiert Door zijn verſoeck tot een 
Bao'tftadt ghemaeckt/ waer af zijnen fone Dominicus IX, tot Grave 
gehoren wiert. An bertierde Venetien met bele ghebouwſelen / ende liet 
den Teoren des Kercks S. Marci beginnen. Regierde 8, jaren ende (eben 
maenden. 

Vitalis Michael II, bedwong den Tarentinen boor de Derde-mael, [1159 
Mam: Vldeicnm, Ben Patriarch Lan Aquileen „met 1 2. Kanonicken gez 
vangen. Het geflachte Der Tuftinianos was bp zijnen tijde ge bracht in 

| | tenen alleen De welche Monick gheworzden was/ ende Dien ak ** 
ooſter 
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der Republijcke van Venetien. 331 
Klooſter trock (doch met bewilliginge des Paus)ende gaf hem een zijner Lei 
Dochteren ten Wijbe: In zijnen tijdt is ten groote Peſte ontſtaen / waer li 3 

| af het volck / hem De oozfaccks toe-epgenende/ hem geguetft heeft/ Daer hu 
afſ ſtorf / geregiert hebbende 1 7. javen 27 Dagen. 

Sebaftianus Ziani wierdt D'aldev-cerfte ban thien gheordonneerde Ver⸗ 
kieſers ghekoren: bp zijnen tijde ig Den Paus Alexander III, met den 
Renſer Frederico Barbaroffa binnen Venetien beractoꝛdeert. Heeft gever 
giert 5. jaren. 

Arius Maripierus twas D'eerfte Hertogh / die ban Be 40.gekoren wierdt / 
hier toe / na De doodt Ziani, geſtelt: Ben gaf hem fes Kaedts heeren / om 
zijne deliberatien te authoriſeren: Hunam Zara, Booy De vierde· mael in⸗ 
ne, Dy heeft deſe Hooghepdt op· geſeydt in het 14. jaer om Monick te 
worden, 

Henricus Dandulus twierdt oock bande 40, gekozen, Die ban Zara 
ende Pola wierden wederom geconquefteert. Is geftorben int: 3. jaer, 

Petrus Ziani , een ſone Sebaftiani , wierde Pertoge gemaeckt genen fez 
Beren tijdt na Daäduli doodt: bp zijnen tijdt quamen De Gefanten ban 
Athenen ende Achaien om haeronderde Deigneurpe te begeben. Can- 
dien wierdt met een bolc-plante ban Denectfe Edelen berfien, Dp troude 
Conftantiam een Dochter Tancri deg Kouings ban Sicilien. Heeft epn- 
delijck de Hooghendt / op-gefepdt/ geheerſt hebbende 24, jaren, 

Tacobus Tepulus íg dooꝛ lotinge Pertoge geworden / tegen Reinerum 
„Dandulum, Bie alfobeel ſtemmeñ hadde als hp, Candien vebelleerde/ende 
wierden d'oproerige geftvaft. Zara, het Fock wederom banden hals af: 
geworpen hebbende /wierdt bedwongen. Hy boerde oorlogh tegen Die ban 
Ferraren ende tegen Ezzelinum, Díe Padoua ingenomen hadde. Heeft can: 
delijck De hooghendt berlaten/ geregiert hebbende 21. jaren / ende ſtarf 
wepnighdaer naer, 

Marinus Morofinus wierdt bande 40. tot Pertoge gekozen. Fn zijnen 
tijdt ig noe een bolck-plante Edelen na Candien gefonden/ Die aldaer 
De Dtadt Caneam houden, Beoorloghde Ezzelinum, Die Mantuam bez 
legert hadde/ in (pie ban ’twelcke/ Ip 12000, Paduaners/ Bie hp ín zijn 
Leger hadde / ombrengen liet, Dtarf u 't 4. fact zijns Doogbendte. 

eynerus Zene ig Bertoge gekoren: Onder hem heeſt de Deigneurpe 
een Dappere verwinninge behoridentegen bie ban Genua: De Francop- 
fen ende Venetianen zijn ban Paleologo upt Conftantinopolen gedzeben/ 
58, jaren na de inneminge deſſelſs Daer toe Ban Die ban Genua geholpen 
zijnde/ Die noch kozteling Daer naer banden Benetianen weder verwon⸗ 
nen zijn. Geregiert hebbende 16, faren/ is geftoyben, 

Laurentius Tepulus is / ban tegen D'erkenteniffe der victorie tegen De 
Genebaifers te Tyro, Bertoge gehoren. Heeft twee zijne fonen met breem⸗ 
De Jofferen verhouwelijckt / waer ober daer na cen Wet gemaeckt is / 
Die ſulcks verbiedt. Cervia gaf ſich onder de gehoorſaemheydt der Seig⸗ 
neurye / ende de Boulonnoiſers wierden verwonnen. Kegeerde 7.jaren. 

Iacobus Contarenus, oudt zijnde So, jaren ig ban Pꝛocureur S.Marci, 
Dertoge gekozen. De Wet / tegende WBaftaerden/ is verkondight / ende 
fv upt alle dienſten gelloten. Bm zijns hoogen ouderdoms wille / ie hy 
Dooy aenvadinge Des Denaets byp-willigh van defe Hoogheydt gefchep: 
den / in het 4, ende 6. maent. 

Dandulus, af-wefigh zijnde / is berhozen. In deſen tijdt wierdt De 
Dtadt feer ghequelt van hoogt water ende Aerdt-bebinge. Fn Iftrien 
wierdt Borloge gheboerdt tegen den Patriarch ban Aquileen ende Den 
Grabe ban Coritia. Dooꝛ s Paus begeerte leeft hp den Aerds· biſſchop 
ban Tripoli met 25, Galepen bp-geftaen: Dterf ſeven maenden ná het 
achtfte jaer, 

Petrus Gradonicus, heeft de Kepublijcke / alg een coragieug Prince / 
treffelijck beſchermt. Daer wierdt geordonneert / dat den Adel alleen 
het goubernemensfoude hebben/ ende den Kaedt ban thienen ig inge⸗ 
felt. Geregiert hebbende 22. faren/9. maenden/ is hp geftozben, 

Marinus Georgius , was foopzechten Man / Dat hp Sanâus gheby⸗ 
naemt wierdt. By zijnen tijdt wierdt Venetien geftadigh in den Dan 
edaen / om des innemeng willeban Ferraren . Zara vebelleerde Hoorde 
cftemael/ ende ig met qroôte moepte bedwongen. Is gheſtorven / oudt 
zijnde 81, jaren / in't eerſte jaer zijns Rijcks. fo 

Toannes Sourence , heeftd'eere gehadt des tweder-krijgens ban Zara 
ende andere plaetſen / berbreemt bj zijnes voorſaets tijden. Negropont 

is inghenonien ende Die ban Genua wierden beoorloght, Det getal der 
Procureuren 
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332 Verhael der Hertogen ofte Princen 
Geul ProcureurenS. Marci fg bermeerdert. Wegeerde »6.jaren! / 6. maenden. 

* des Paus neder-gheworpen hebbende / heeft bergebinghe des 2Bandts 
sz | boor de Kepublijcke verkregen / ende is tot cen vergeldt daedt vandien, 

‚toe Dertoge gekozen. Die ban Pola ende Valeſe onderwerpen fich de 
Seigneurye / waer upt eenen oorlogh teghen den Patriarch van Aqui- 
leen ontftaen ig. Padoua is Scaligero afghenonten: Trevife met Bet 
Graefſchap blijven onder de Deigneurpe . Bp zijnen tijde zijnder Go. 
Ambaſſadeurs te Venetien gefien. Pp gouberneerde vo. fären/ 10, 
maenden. 

53 Bartholomeus Gradonicus Pꝛocureur 8.Marci, wierdt ghekozen ín 
zijn 76. jaer / door de wijckinghe Andreæ Danduli. Candien rebelleerde / 
ende zijn Be roer-bincken ſtrengelijck geſtraft. Een grooten Dieren 
tijdt wafer binnen Venetien, ‘welck een mif-noegen deg volcks bere 
ooꝛſaeckte. Starf in't 4. jaer · 

54 Andreas Dandulus, die Gradonico de plaets ghelaten hadde, fondt 
ín Cicilien om kooꝛn / waer Doop Den Dieren tijdt op-hielt. Heeft ban 
den Babplomfen Koning de bype baert op Egypren ber kreghen. Zara 
| vebelleerde voor De ſebende mael / maer wierdt weder ingenomen. Ve- 
netien wierdt met peft ende %erdt-bebingen ſeer gequelt. Wegeerde 
12. jacen/ min eenige maenden. 

55 Marinus Phaterus wierdt gekozen / zijnde Ambaſſadeur te Women. 
Hebbende eenig) leedt ban ſommige particultere Lupden ontfangbhen/ 
twelck niet genoegh na zijnen fin ghewzoken was / nam hp boo ſich 
in zijn So. jaer abfolupe Deere te maken. Den aendagh doo, Nicolaum 
Leoném ontbeckt zijnde, is bp onthalſt geworden in het Palleys / ende 
wiert geordonneert / Dat in plactfe ban zijn Dchilderpe/ op Get pan: 
neel foude gefchreben worden. Mier is de plae:fe Martini Phaleri, die 
De zijn groote mifdaedt is onthalft geworden. 9p wag 10. maenden 

ectoge. 
56 Ioannes Gradonicus, toegenaemt Nazo , was fchoon ban berftandt, 

| maer leelijckt ban aengbeficht. Ben Oorlogh teghen die ban Genoa 
wierdt beenteut/ doch in eenen bjede geeyndight. Heeft oock teghen 
Den Koning ban Hongaryen geooplocht-om Dalmatiam. Megeerde 
r, Jatr/3. maenden / ende 14. dagén. * 

57 Toannes Dauphineus wierdt ghekoren / zijnde ban den Koning van 
Hongaryen binnen Trevife beleghert. Den Kaedt epſte bepe paſſagie 
boo, hem / twelck ontiepdt zijnde / is hp met twee-hondert Wup: 
teven In t aenſien zijns bpandes uptgheraeckt / ende begaf fich na 
Margliera, alwaer den Raedt hem gmg Galen. Defen oozlogh Geeft 
Ge in wepnigh tijds geepndight / winnende Conilian, Saraval, ende 
Azolo. oo? De fouberepnttept van Dalmatien ig cen bzede getroffen, 
38 geſtorven / oudt zijnde 4 5.jaren, gevegiert hebbende 4. jaren z.maen- 
den / 11. daden. ú 58 |__ Laurentius Celfus ig Door eenvals gevuchte bantegen den Genuoi- 

| fen bictozie gebochten te hebben; Berrogte gekozen? tegen Petrum Gra- 
\ donicum , Leonardum Dandulum, ende Marcum Conarum. Candien 

| rebelleerde / ende is fwaerlijcken wederom gekregen. Fe geſtozben / gez 
‘regeert hebbende 4. jaren / 2. Dagen. jk 

| 59 |__Marcus Conarus een ſeer geleert ende wijg Man, heeft na Candien gez 
ſonden / altwaer eenen ſtrengen oozlogh gevallen 18: Bock zijn De Kebel⸗ 
ten feet flverigelijck geftraft. Wegeerde 2.jaren/ ;.Mmaenden/ 25. Hagen, 

60 Andreas Contarenus bluchte na Pad oua, upt bꝛeeſe Dat bp tot Der: 
toge gekozen oude worden / alg voorſiende ‘tberderf Dat bp zijnen tijde 
De Wepublijcke overkomen foude. Want eerftelijcken beoorloghden 
hun die van Triefta: Baer naquam Carrara hun bekrijgen om be geen: 

| ‚fen ban Padoùa, waer in Chioggia genomen zijnde / be WDenetianen 
| ſeer benaut waren, Doch epndelijch fs hy ſelfs in perfoone den bpan- 
| |Den tegen getrocken / Die hp verwonnen / Ende Chioggia hun ontruckt 

| heeft. Kegeerde 1 5. jaren 4. maenden/ 1 s. dagen. 
61 |__Michael Morofinus wag cen wijg ende geleert Man. Sommige 

willen dat't Eplandt Thenedes onder hem / ende niet onder Cantareno 
| zijnen Boorſaet genomen fp, Daer Wierden berfchepden Wetten 
gemaeckt / ende ondet andere Dat een Doodt-Aager in plactfe ban gbe- 
hangen / onthooft (oude worden , Regeerde maer 4. nraenden/ 5 Daz 
gen oudt zijnde 74, jaren. Ô 

61 | __Aathonius Venierus, een geſtreng onderhouder des Kechts / bande zij⸗ 
wen 
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neler Republijckevan!Vénttich.” 333 
Getal nen fone op ter Eylandt / vm pat hu een ·Edel Weneridend gedacdt — 
vertoornt hadde. Maeckte een verbondt met den Marck · grave Ga- | Gj”. 
rógen, “lit Zó'tegen Cútraram;, waer op Pádouu ingenõmen wierdt. Derpláet: | 

nye StMarci ende vau Realto zijn bp zijneñ vide: ſeer verciert Megeerz 
Bess. jaren maendt/ dagen °1ar Hag sr rss aalten haut 
NMichel Stena was Procureur S. Marci , ende wierdt hertoghe abe 

te: kozen Bon enen Heetlijtken ſtrydt teghen den Senevoifen. Carrara 

65 

67 
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wierdt boor de laetſie: mael verwvonnen / ootk Padoua ende Verona in⸗ 
henomen Die ban Viceneentsm ſich van hate tyrannne de bebrijden 
vegaben ſith onder de Kepublijcke: ende Zara wierdt van den Ko⸗ 
mag bart H ontaden ach naaa geben? Wegeerde 1 3. javen. 
omas Mäcenigus was: teuft: Gentrag) Bar De Golffe Maeckte 

| brede / op dat den Borger handelen mochte. Vdina quam onder de 
ore hem waaier Tande Wah Friuli Door Be gunſte Bev Weeren 

\kSavbraauk ‚De weloke Edel inden ban: Venérien geinaetke wierden. 
SBtatfinrd ar zaet erme derde maentsyjfe Wijcke: : riba Blanita 
| “Ffaneifeus Foſcata ertoge zijnde / wierden de Steden Brefcia,Ber- 
gamo j Loda, Patri, ende Raverina berkvegên ;° · Namen ter Zee oock 

ſeer toe / als mede in Marea· Ven koning bam Datien wierdt Veneets 
Edelman gemaeckt. Is daer na / om zijn groote ſwoackhendts wille / 

— afgeſtelt / geregeert hebbendes4: jaren / s maenden · 
6 == Pafchalis-Malipierus „Bietuteut S.Marci zijnde / is in zijne plaetfe 

geſtelt / ſterbende twee dagenna zijn afſcheydt. Daer wierdt een Wet 
gemaeckt / dat in toekomende tijde geẽ hertoge meer afgeſet ſoude mogẽ 
‚ worden. Wp zijnen tijde is de Druckerpe binnen Venetien ingeboert. 
‚ Bee Wapen hups wierde: berrmeerdert. Megeerde 4, jaren, 5. maen, 
\ den / s. Dagen. NLh ECH ——— * Mid FIRE UAH 

‚2 Chriftophorus Morus, Pꝛotureur S-Marcí zijnde / wierdt gekozen: 
‚Ben Turck verhovaerdight zijnde Hoor tinnemen ban’ Conlanti- 
nopolen verklaerde den Denetianen oosloghe Pp maeckte met den 
| PausPio LI, ende Den hertoge ban Bourgondier cen bevbande / maer 

1424 

1434 

1468 
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Den Paus komende te ſterven / Bbleben fp alleen / ende hielden den ooz: | 
loghe zo, jaren te famen, Dtarf/ gheregeert hebbende 5, jaren/ 6, 
maenden. 

8 “Nicolaus Troirús berkreegh het geluck / dat bp zijnen tijde de ſaken 
‚tegen Den Turck goeden Hoort-gang haddetr, Petrus Mocenigo Gez 
nerael Bart de Middel· landtſche Zee / vereenight met den Paus / den 
‚kening ban Napels, ende Die ban Rhodes, bracht 85. Galepen tſa⸗ 
maen / ende nam Satalien , cen Stadt in Pamphilien. Daer wiert bock 
éen Werbondt ghemaeckt met den Koning ban Perſſen teghen den 
Turck Tacobus , Woning ban Cypers, te Venetien ghekomen zijnde, 
troude Cacharinam Cornaram , adoptive Dochter. S.Marci ; Regeerde 

1. faer/ 8. maenden. 
Nicolaus Marcellus, Procureur S.Marci, na Dat tentge Wetten 

daor den Corectores gemaeckt waren? is Pertoge ghekoren … Fn zij⸗ 
nentijtig in Cypers een tſamen · ſweeringe geweeft/ om het Konngrijc 
te brenghen in Handen deg Konings Ferdinandi ban Napels. Petrus 
Mocenigo, trock daer met tert groote Blote heren, bebredighde alles, 
ende Dede den opzoerighen ſtrenghelijck ſtrafſen. Scutari wierdt ban 
Den Cuvck beleghert / ende Han Anthonio Loredano Dapperlijck bez 
ſchermt. Do regeerde cen jaer 4e maenden / 17, dagen, | 
Petrus Mocenigoig/ omde geheugens zijner braver daden / Herto⸗ 
Ge gekojen . Lepanten wierdt ban den Turck belegert / ende ban An- 
‘thonío Loredano bromelijekk bevweert: ‘sgelijcks oock het Eplandt 
‚Stalimena. Bp iiet gelt munten / twelck hp na zijnen name noemen 

Bebe. Wegeerde macr een jaer 2. maenden. : 
Andreas Vendraminus ig ghebolght: ende is bp zijnen tijdt de Dee 
neetſe Armade twee-mael Door De Turcken verliaghen: d'eene bp 
Ctoya in Albanien; d'andere Onder Friouli „ Megeerde maer een jaer / 
„8, maenden. wenn sy} 9 J 

Ioannes Moeenigo , des bBoorgaenden Petri Bzoeder / bolhardende 
den oorlogh teghen den Turck / maeckte epndelijck met hem brede, 
nudes dat hyte Scutari ende Stipula bephepdt ban Roophandel laten 
foude. Men boerde —— Paus Sixti IV, teghen Ferdinandum 
koning van Napels, oor Ighe/ waer upt den langen Bondt-genotifen 
Rrijgh oneftonde . Epndelick ig vrede gemaeckt / De Wepublijske 
verkregen hebbende de Steden Rovigo ende Poleſan De wd is 
J oor 
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334 Verhael der Hertogen ofte Princen 
Getal , Booy peft ende bup? ſeer befchadight geworden. Megeerde7. jaren / G,° Taren 
der | maenderw inde ftarf. a 
ogen.| Marcus Barbadicus, be Peſte ophoudende / heeft weder doen op: , 435 
73 | tinemeren,’tgene ‘tbup? berlonden hadde aen het Palleps. Londe (eer 

wel alles bergeben / oock ‘tongbelijck Arengbelyeken ſtraffen. Hpen 
| regeerde maer 9. maenden. 

74 Auguftinus Barbadicus wederſtondt Den boortgang Caroli VII, 
Konings ban Vranckrijck, ooglogende tegen Die ban Arragon om het 
Koningrijck ban Napels, 'twelck hy conquefteerde. Pet HRoningrijck 
ban Cypers wierdt gheftelt onder De booghdye des Senaets / ende de 
Koninginne Catharinate Venetien gebzacht. Det Ampt Des gefondt- 
—* wierdt / om Der Peſte wille ingeſtelt. Wp regeerde 15. jaren/ 
als agen. } 

75 Leonardus Loredanus beeft ecn Seer ſtrenge oorloge gebóert tegen zr so9 
De grooefte Princen der wereldt / zijnde te Camerijck,een Tigue ghe⸗ 
maeckt tufichen den Kepſer Maximilianum , Den Honing ban Vranck- 
rijck , Die ban Napels; dHertogen ban Savoyen , Ferraren, ende Man- 
tua, berweckt door Den Paus lulium IT, Alle tbafte Landt was in 
—— behalven Treviza, doch epndelijck wederom ghewonnen. 

egeerde 19. Jaren, -8.maenden/- zo, dagen. 
76 |_ Anthonius Grimagni, Generael zijnde ín een merckelijcke neder⸗ 1529 

lage / ig dacromme ban zijn Procureurfchap S.Marci afgeftelt/ ende 
in Cherfos ghe bannen: Doch heeft zijnen Dan gebzoken / ende is na 
Romen ghetrocken bp den Kardinael zijnen ſone / alwaer hp ſich fo 
wel droegh / dat hy niet alleen in zijn Procureurſchap S-Marci herz 
ſtelt wierde, macr oock tot Pertoge gekozen is / oudt zijnde 82, jaren 

| ende Kegeerde maer een jaer / ro,Mmaenden. 
77 Andreas Gritti, heeſt ſo vele bp den Roning ban Vranckrijck te [1436 

‚| weghe ghebracht / Wiens gevangen hp was / Bat zijne Majeſtept ſich 
fet de Republijcke berbondt/ ende Dat Verona ende Brefcia weder: 
gewonnen wierden. Regeerde 1 5; Jaren/ 7.maenden. 

78 Petrus,Eanda bolljarbe De beſcherminge dee Wepublijcke tegen Den [1544 
Turck: uret Den welcken hp epndelijck vrede maeckte. Kegeerde 5. 
jaren. 

79 Francifcus Donatus „Den bede genietende, vercierde de Stadt met [rs49 
Berfchepden Schoone geftichten / ende onder andere met het Pallais. 
De Berrogen ban Guife bp zijnen tijde te Venetien ghekomen zijnde, 
zyn heerlijcken onthaelt. Wegeerde 6; Jaren. 

8o Marcus Antonius Trevifanus , een gants deboot Menſche / fochtdat (1 555] 
de Kepublijcke in goederen ende goede zeden toenemen mochte / belet: 

tende Doo zijn goedt voor· beeldt / datter geene miſ⸗bruycken in en 
llopen / gelijc gemennlijck tn tijden ban lange brede gebeurt. Kegeerde 
een jaer. 

81 Francifcus Vivier heeft des Turcks ooꝛloge in Apulien, ende des 1556 
Konings ban Vranckrijcks in Toſtanen manliycken wederſtaen. Re⸗ 
geerde 2. jaren / een Maent. 

82 Laurentius Prioli, wierdt Doop Den Paus aengheſocht omt teghen 1557 
den Keyſer toorloghe aente nemen / doch en Wilde daer toe niet ber⸗ | 

1494 

ftaen. Wegeerde 3. Jaren, 
83 Hieronymus Prioli , deg boorgaenden Broeder / verltreegh De cere (1566 

banden Paus Pio LV, zijne Ambaffadeurg in be Boninglycke Dale 
te verhooren. In zijnen tijt ig het Concilie van Trenten beloren/ alwaer 
hp tot Ambaſſadeurs ghefonden hadde Nicolaum Pontanum, ende 
Marttheum Dandulum . Is geflorben / geregievt hebbende 7, jaren, 2. 
maenden, 

84 Petrus Loredanus ig teghen hope ban ſich felben / ende beel andere 1567 
gekozen. In zijnen tijdt is hee Arcenal afgebrandt/ ende was van 
alle dingen eenen Dupzen tijdt. Selim, Ben Ducceffeur Solimanni, heeft 
bier upt oorſake ghenomen/ om den beede / mer de Kepublijcke aen- 
ghegaen/ te breken; de welcke hp het Boningvijcke Cypers af-epftes 
waer upt eenen oorloghontftaen ig, Megeerde 3. Jaren, 

85 | __ Ludovicus Mocenigo, de oorloghe met den Turck aenghewackest 1570 
zijnde / verloor het Koningrijck Cppers/Nicofia ingenomen/endeFama- 
guſta obergegeben zijnde, Om dit verlies wille maeckt De Kepublijcke 
Met Den Koning ban Spangien ende Den Paus Pio V, een berbondt 
(genaemt Santa Liga ) bergaderende een groet getal Schepen / bebech⸗ 
ten beog Lepanten een greats bictozie / onder tbelendt ban Don Ian van 

Ooftenrijck, ' 
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‘Seminarium S/Marci’ís Door hem geſticht. Sommige Princen ban 
Tapponte Vefietien komende, zijn Door Gent heerlijckenontfangben. £ 

der Republijcke van Venetien. 355 
Ooftenrijck,tegenden Turck/in't jaer 1 57 1. Wegeerde 7. jaren. 
Sebaftianus Venierus is met foodanigher blijfchappen van den ghe⸗ 

mepnen volcke gekozen / dat oock fonumige Turcken zijn gekomen |, 577 
hem de boeten kuſſen. Daer wierden 8 ober de Wetten ⸗ 
ghekoren / cot beſtupringhe der ſaken des Pallens. De Stadt wierdt 
ban een wreede Peſte verloſt Det vupe gheraeckte in het Palteps/ | * 
— dapper beſchadighende. Deſen Peince en gouberneerde geen 
geheel jaer. TRR EA Et ee | ' 

Nicolaus Pontanus, gent gheleert Man in alle wetenfchappen/ is 
ghebolght/ hadde alg openbaer Profeffor binnen Venetien geleert. Det 

laren 
Chri.|. 

De Bꝛugge ban Canareggio heeft hu Doen timmeren; ende vegeerde 
7. jaren / 9. maenden. El oon A ann 

Pafcalis Cicogne, Procureur S.Marci, is gekozen / hu inde Miſſe [15 85 
zijnde. Poheeftop de upterfte palen ban Friouli de Dtadt Parma doen 
timmeren / endeeen nieuwe Fortreſſe in ‘tEplandt Cefalonien: hoots 
eeft hp Doen makende Wwonderlijcke Brugge ban Realtó, Kegeerde 
ontrent thien jaren. — —— — 
Marinus Grimagni, Procureur 8.Marci, is fo beminde geweeſt baan 1595 

den volcke / dat / gheduyrende eenighe daghen / ſeer groote Triunmphe 
ghehouden wiecdt. In t tweede jaer zijns Dertoghdoms heeft hp in 
Eriumpte zijne Wrouwe Pertoginne Hoen Kroonen/-aen De welcke 
den Paus Clemens VLIL, De gouden Kooſe ande. In t bijfde jaer 
zijns Kijcks was fo hoogen water/ Dat de Gondolen ende andere 
Dchepen op de plaetfe S. Merci boeren / ghelijck in bolle Zee, Is geſtor⸗ 
ben, gevegeert hebbende ro, jaren 8, maenden. he 

Leonardus Donatus íg om zijner geootec deughden Wille, in de 
plaetfe Grimagui gekozen / den 6. Fanuarij 1606. Pp hadde als Am | 
baffadeur te Conftantinopolen ghefonden gheweeſt ‚na ‘Mahometh;|. ! 
nieuwelingsaen het Wijck gekomen zijnde / om hem / in Den name 
dev Deigneurpes De gewoonſijcke eckenteniffen te Doen, By zijnen tij- 
de is De Dtadt banden Paus Paulo V, ín Den Ban ghedaen geweeſt / 
om eenige pretenfien des 9, Dtoels ; ende mach gefeght worden / dat 
tegen defe blirem-Aagen hu fich alg een onbewegelicken Rot3z-fleen gez 
dragen heeft / tot befcherminge dee Kepublijcke. Aldus Drepahden 
deſe fee voornaemſte Pilaven Des Chriſten⸗Kijcks malkander 
met een groot berderf/ ten ware geweeſt / Dat den Alder⸗Cheiſtelijck⸗ 
flten Woning Henricus IV, ban Vranckrijck, Defe twee Bolommen 
omhelſende / D'een ende d'ander op-ghehouden hadde om Die te herſtel⸗ 
len / Doo tuſſchen ſpreken zijner Gefanten/ die tot zijner onfterbelijc- 
kee glorie een Arcum Triumphalemop-ghericht hebben, Godt gunne} 
sijne Wegieringe in bzede lange te moghen beftaen. rt 4E 
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Be Vepublijcke ofte Cantons/ 

Neydiù 8 dair d zé d J —* 

, 
— 8 on, 

if — 

MEſcchꝛijwinghe ban Zu tlerlant. 2 Han het ant der Grifons ofte 
| ie Graubonders, ende zune geenfen. z.Wan de Walaifiers. 4. Derden: 
77 linghe der Zwitleren in derthien Cantons. s. Van het Canton 
Vrij, ten tijde Cæſaris Toreau genoemt, ende waer af bet zijnen name ghe⸗ 
er eft. 6.Vrij, een Dozy verdeplt zijnde ín thien gebuprſchappen / 
ende terſthan Zwijts. 7. Vndervvald. 8.Lucerne, ende De plaetſen onder 
zune Juriſditktie. o.Zurich. ro.Zugh. 11. Wan het Bandt Lan Glaris, 
12. Ban Bernen,eft wanneer gebouwt; ban zijne Steden ende aenhangtelen. 
13-Dan Friburg. 14.Dan Schafhuyfen, ende zijng naems begin. 15. VBan 
Appenzel, waerom alfo genoemt/ ende hoe het in 12. buerfchappen berdenlt 
ig. 16.Dande Valailiers / berdeplt in hooge endelage, in veye ende dienſt⸗ 
bare: ende ban hare gebuyrſchappen. 17. Dan de Canton der Grifons, berz 
Beplt in drie Wiguen. 18. Hoedanigh de vruchtbaerhent van Zvvitferlandt 
is / ende waer in het ſelvige oberblocdigh is / ende wat het Lant Lan Zurich 
ende De andere Cantons Boortbeengben. 10. Ben aert ende zeden der oude 
Zwitleren / ende hare dapperbent ten oogloge tn I.Cefaristijt. 20. Dan den 
aert der hundens daeghſche Zwitferen / ende hare genegenchept tot wijn 
ende wapenen. z:. Suvsuchcbaerhept van Zwitferlant, uytgheſondert de 
Wepdinge. 22. De ghelegentheyt van Zvvirferlant, upter natueren ſterck 
sijnde) om datde Alpes hatr omcingtlen ende tot bolwercken ende Velten 
Dienen, 23. De Kepublijcke ban Zvvitferlandt beſtaende in drie Deelen: ei 

ce 

ere} EEN 
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hoebeel Cantons peder deel bearijpt. 24- Wanneer ende hóe de Zwit⸗ 
fers Gun aldus verbonden / ende hare Republijcke aheopdonneert hebben. 
25, Ban de Ligue der Drie Cantons; gemaeckt tot Berne inden Hare i3zs. 
ende den inhoudt ban Dien. 26-Dan eet andere Ligue van vier Cantong) 
ende zijne Artieulen. 27 Dergaderinge ghehouden te-S. Gallen, tuſſchen De 
vier voorſeyde Cantons, macht ban trouwe ende Ligue hebbende, 25. Li⸗ 
gue ofte verbont ban Zurich met de vier Cantons / ende. Zijne Acticulen. 
29:Berbont ban Zugb mer vijf Cantons. 50.Berbont van Glaris, 151 Wera 
bont van Berne met drie Cantons. 32. Erk verbont / ghemaeckt tulſchen 
den Kepſer Maximilianum ende Den Aertz- hertoge Karalum Ban Oeftentijck 
miet Den ZWwitferen. 33 Vnie vande drie Lignen der Grilons mer. de Can⸗ 
tong. 34. Bellunt ende Artitulen des Kerhts/ gemeyn met de Beeren ende 
Vanden der Balaiſiers. 35. het verbont van S.Gallen. 36, Ben lactften 
brede ghemaeckt met Die van Zurich, Des Jaers 153137, Den berde Lan 
Berne, int jaer rs 37, ENDE zijne Articulen. 38. De wegenende middelen Die 
dele Kepuulijcken op het deltighſt onderhouden hebben / fo oude alg nieuz 
we/ om haren Staet te vergrooten ende uwtte benden. 39, Van de (Wee 
gemepite Kaden / gheltelt im de Steden Lan Zurich ende Bazel, ende in hoe 
heel perfoonen Dre beftact. 40. Dan den generalen Lantdagh ende ver ga⸗ 
deringe Der Zwitferen, 41.Dan De beemengelinge ende verſchepdenhept 
Der Keligie in Zvvierlant, 

S Enmoet tegenwoordigh ſpꝛe⸗ Zwitferlant. Dit gantſche lant deſer Bont” 
R 8 kein van verſchepden Tauden/ gveudoten is verdeßlt mm Drie ghedeelten / nas 
E/F die als ineen zijn/ door middel nielutt/ in zwitſers Griſons, ende Valaiſiers. 

HER ANKE van hare verbitenifje ende ‚Be Zwritfers worden daer nA Verdeplt IV. _ 
J (8) Igoede Brientfchap / die fp lan: (Gp dat Wp de alderourfte verdeplinge nalaz m ee sd 
k 2 — gen-tijt ouderlinge ghehouden ten/ als Ergouw, Tutgouw, Vetlant ende dier⸗ Eene: 

Hebben/ -fonder dat pernant begonuen heeft GEWELD tu derthie Cantoug/ natmelnch/ en, 
dit volck aen teraecken/ ofte dat zijn booze | Vry, Zwijtz, Vnderwald, Lucerne, Zurigh, 
nemen op haer ten beften gelucht heeft. Sa | Zugh, Glagis, Berne, Bazel, Friburgh, Solo- 
datde Zwitſers noeh hupdentendageder- | thurn, Schafhuyfen ende Appenzel. 
maten vereenight zijn / dat geenigh Prince Dé eerſte Canton, de welcke Vry is /en . I 
(hoe ſterek / machtigh ende loos zjnde/oock | Geert geer: ſtadt onder ſich maer zijn voor⸗ ing — 
welcken blijt aeuWeindende) optten goeden Hacinfte plaets, die het hooft van d'andere ton vry. 
epnde komen foude. is / is Artorf, eeu open Dleck/ ontrent een 

J. Maer om ten propooſte tekomen/ bol, | Ftaiieenfche mple van Lucerne gheleghen; S 
Befchrje ghens onfe ordze/ laet ons coufideren de { Ende de Juriſdietie defes Lands firecht al er 
Babe Da grenfen Ban Zwitferlande: fo feghick dan, | ober her gheberghte Lan S. Gotard. Alten 
WISE Dat Zwitferlandt gene Proviutie ban Duytf- | Wil fegghen/ dat Get ten tijde 1. Cefaris; 

e landt ig/ die tot arenfen heeft ten Ooften | Tore gevoemt Weg / ende Dat den naent 
de Grifons, Conftantz , ende een Deel ban | Daer Lan Fer-kothen Wes / ont DAV ootk 
Zuaben! ten Weften Het Hardt ban Valai- | Die ban Sibenral Die Stieven Vry:hoemen; 
fien, ende 't Graefſchap ban Boureongien: | OOCK boert dit Landt tot Wapi ecn StierB- ⸗· 
ten Zupden ’tLandt-ban Milanen, outrent | hooft in een groen velt. Di Inboonde⸗ 
Coma; ende ten Noorden cen deel Lan Alza- | Ten feggen/ datfe Lan be Gorchen eft Vries gez 
een, mits datmen Bazel onder Zwitferlant fprart zij de welche eerſt Heyderẽ / daer ng 
ftelt/ overmits dat heteen ban de derthien hriſtenẽ gewozdé ziju, Pa Vele veranderi: 
Cantons is / niet tegheuftaeude dat het in , gen ran Beerlijchhepden/ is dit gedee te des 
Alzacen gheïegen fs, Behalven defe zijnder | Hauds/ zijnde de laetfte van de Duptäraft ks 

« nochde drie Liguen ban de Grifons,eertiitg | gefchepdé, af die Wan Zurich weder Ba 
het Opper-Slefien gevaët/bie fich net Zwit- \ tentijde bat het Bick ín Dúydlandigbterge- … 
ferlant berbondêkebbé: daer nade Kbdpeen | Voert wiert ende: dat alle de FAMBOP/rdie 
be Stadt ban-S-Gal,Mulhaufen, efi Rotwil. | éertibs, anber Hét oomſche Beks vehoort 

IT, Bet Kant bande Grifons heeft tot Breite | Nabher’fich weddroni ut bryhent herſtelden 
pen Bs Gri- fen ten often Bet Graeffchap Ban Tirol; | begifmende'fich té regierettin manere ban 
ze ten Weſten de Zwitſers ten Zupdent Bers | een Bepublijcke) geenenanderen boven haer 

toahdoin van Milanen, ende 't Aant van erhennende als hettidomfche Bick) gelück⸗ 
Bergamo; ende ten oorden het Rijck des meufien mach m de Pribtſegien/ die hun 
Gomnfchen Heringd/en heeft bele Van sijne | door Rudolphum var’ Habfburg hr ooms 
Zuriſdictie onder zijne Landt hermengelt. | Koning/ ende Hoor dudere Kepfeven vergunt 

Il “-Behalvendit Worden noch ghetelt defe | Fru; ende en zijn den Birpfe van Oottenrijck, 
Vande Va- hen thiende-deelen der Valaifiers „eertijtg \_nkiëltiek fotrrijge Willéfnopronderworpen 
halfiers, Seduni, Die oo de Rhofhe woonen/Ende par | -gheweeft/ nengefiendat het Büch aendefen. 

lenten. Ooſten aen —— —— en Bid ſe gekomell zünde / fp lupden den ieuw⸗ 
„aen Savoyen, ten Zurden aen het Meprz berkos Kepfer ghehoorſaemden / ende niet 
Major-enbe Piedmontyende ten aarden aen | Pen na-komelüigen Van deſen Huyſe· 

Fe Bit Dojp Vry * intieuideelen ofte VL bet Jac ban Geneven, ende een deel ban 
ze Gemeen 
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Semeentẽ berdeplt/ de welcke fp GCuoſſam-⸗ 
men noemen. (5, 

Zwitzig een ſtadt geleghen op den Des 
ber deg Meprs Lucerne, op de rechterhant / 
komende ban Artolf na Lucerne, ende hier 

Ban Zwijts, 
ende ban 

Wien dat de 
ren 
BET eſpro⸗ 
ten sin, zi name. Defe Dtadt Wierde getimmert, Lan 

de ghene/ die upt het Koningrck Zweden 
ghekomen waren/ om nieuwe Woor-plaet” 
fente foecken. Men heeft dit gheheele Lant 
den naem na defe ſtadt gegheven / of om Dat 
aldereerft int Laudt Han Zwitz ont de bp: 
hepdt ghevochten Wierdt; of ont dat die van 
Zwitzeetft ban die ban Oofttenrijcks afghe⸗ 
loopen Wierden/ ende dat fp de marhtighfte 
van drie plaetfen Waren/ die ſich te ſamen 
verbonden; foo dat defennaem tot alle d'anz 
dere Bondt-genoten atlengfkens ghebloent 
ie. Hart 

VIL Vnderwaldt is onder’t Ooften gheleghen/ 
®an Vnder⸗ ende is verdeylt in hHoogh ende laegh / ende 
wald, tWD oud Kernouald loopᷣt midden door heen / 

Doch Wordt 'tgantfche Landt Vnderwald 
ghenoemt. Wi 

VIII. Lucerne ontfingh zÿnen naem ban de 
Wan Lucer· plaets daer inhet geleſshen ís / twelck ban 
ne, ouds her Lucerne ghenoemt Wierdt / Lan 

Weghen eenen tooren/ Daemen ‘snachts 
licht in telde ’t Begin zijnd bewonings Was 
een Kloofter/ aldaer door eenen Vincardum 
ghemaeckt/int Haer 840. De Stadt is dicht 
aen't Kloofter ghetimmert; Daer is mode 
Stadt een Miviere Rulli ghenoemt/ die upt 
bet groote Mepz deſes Dtads fpzupt. Van 
Dit JRep: gaetmen na Drie fteden/ alg Vry 
Zwijtz,ende Vnderwald, langs den Loet ban 
eenen hooghen Bergh / die de ge broken ofte 
Pilarus-bergh ghenoemt Wozdt. De plaetfen 
onder de Gurifdictie ban Lucerne begrepen? 
sijn; Vyken, Sempach, ende Willifow, de 
ballepe: ban Entlibouch, Rottemburgh of 
Rott, Hapb{burgh, Berone, Chelampt, Me- 
rifchevanden, Ebicone, Horbe ende Kricnt. 

IX. De Dtadt Zarich ig out/ eri ineen fchaon 
Wan Zurich. ende bermakelijcke plaets gheleghen / aent 

epnde eens grooten Meprs; inde welcke de 
Riviere Lan Lindmaer loopt / dicht bp Gla- 
zis. Dit Meyr deplt de ſtadt in tWween/ Waer 
af ‘teen deel de graate/ende ‘tander De Klepne 
ftadt ghenoemt wordt / Doch drie Bruggen 
aen malkanderen ghehecht. Defe Stadt 
heeft onder haer gebiedt de heerljckheyden 
ban Kybourgh, Grinou, Audelfingen, Gri- 
fenfee, Eplifow, Regenfpergh, Vadifvillanc, 
Wadifchouil ende Louffen: de Steden Win- 
terhur ende Steine behooren mede onder die 
ban Zurich. 

X. __ ‚ Zugh is een Dtadt/ Waer af een kleyn 
Gan Zug. Fandt zijnen name neemt. Dit Laut grenft 

ten umet Zwi ; de ſtadt is op den 
Pebereeng kleynen Meyrs ghelegen ; ende 
Heeft onder haer de ſtadt Champ, be Dorr 
en Andre, Hunelbergh, Ouacheville,Steuc- 

hufe ende S-Wolfgang. 
XI. Pet LantGlaris ig een Gallepe dicht bp be 

an Glarise Aibiere Lindmar. Tenis niet (eer groot/ enz 
be niet langer als drie Duytſche mijlen / nez 
“mende zijnen name Van de pzincipaelfte 
plaets/ Die Glaris genoemt Wart. Bet wort 
aen drie kanten met (eer hoogebergen out” 
ringeit / qrenfende ten Supdenende aften 
met de Grifons; ten Weten met Vry ende 
Zwijtz: In dít lant Worden geftelt t Graef 
fchap Lan Hambur ende de Baronnpe ban 
“Humbergh ende Ringembergh. Noch gebit 
Glaris over 't Graeffchap Han Verdem- 

ban treckt het gautfe Zwitferlandt: zijnen - 
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vooꝛ hare Gepublijcke 

Verhael vande Republijcke 
bergh, ’t welck de —— deſes landt 

ochtẽ int jaer 1517. 
Berne is gefticht boog Bettoldum IV, Bers xXII. 

toge ban Zeringen ende Grave Van Vet- Ban Berne, 
lant, die hem den name gaf naeenen Beyz / 
die hp opde Jacht vong/ die in Dupts Bern 
ghenoemt wozt. Defe Dtadtis ghelijckeen 
half Cplant/ 't welck de Bedere Ar maeckt / 
die haer ban drie kanten beſpoelt / ende heeft 
optepnde een ſteenẽ Brugge. Kende Supt⸗ 
zijde Des ſtadts loopt defe Aibiere in een las, 
ge plaets bant Weten nat Moften/ daer 
na keertfe na’t Weften ontrent eert Uar⸗ 
touw-fchoot-Wweeghs. Aen d'een zijde raeckt 
De ftadt af’t vaſte lant/’t welcke foo’t door⸗ 
gegraven waer/ fo foude Berne een Eplant 
zijñ. Berne heeft onder hare macht de Dtaùt 
Lozanne,bie een Wonderbaerlijcke gelegeute, 
bept heeft/ Want fp befidt twee Heuvelen tes, 
gen malkanderen geftelt/ eude in’tmidden 
een gröote laegbte. Onder haer ſtaet noch 
de Vallepe Haſſi, de Stadt Wunderfeuwen;: 
de hooge ende lage valleye ban Simme, noch 
Frutingen, Sane, Aelen, Thun, Loupen, Sig- 
naw, Drachfelwald, Brandis, Sicomifouald,: 
Burgdorf, Biereneck,: Landef hout, Arbergs 
Nidoun, Erlach, Wangen, Arouangen,Biber- 
ftein, Schenkenberg, Lentzburg, daer na de 
vryve Stedẽ van Soffingen, Arau ende Bruck. 

Friburg ig opeen Bergh gelegen/ diezju XIII, leunfelneemt tegen fleble klippen/ ende Het ak — 
d'andere zijde ín een valleye/ beſloten met 
krom opgaende Bergen / ende rontſom ee⸗ 
nen Bergh / opt laghe epnde des Stadts/ 
loopt een Geviere / van middelbare grootte 
De plaets/ daert Becht-hups is / light op 
een hangende Steen-Elppe. De Bergen oft 
derftutten de mueren/ hoewelint Ooft-epns 
de geen geftichten en zjn dan Toozens ende 
Fortreffen: aen welcke Bant men daor de 
ftadt gaet/nioetinen Klimmen of balen. 

Soluthurn, 't weltkeertijts maer een Ka⸗ 
fteelen was / ís epndelijck ghekomen tot dé 
tegenwoordige macht/ ende ig een fchoone 
ſtadt / bie (ant ende luyden onder fich heeft. 
Is ineen vlackte gheleghen: ende dit is de Phetfer 
(aets/ alwaer S.Vrfula ban het Thebaen Baer S. Vrfu= 

e Legioen, gemartelt wiert/ met 66.haret —— 
mede geſelliũnen. 5. : 

Bet fant Ban Schafhuyfen is aen Ddezüjde xrv. 
Ban Duyflande aen den Gijn/ende’t Swart: Ban Schaf. 
fe-bog gelegen. Dit lant neemt zijnennaem huyfen. 
bande Hooftſtadt / weltkers mueren aen de 
Dupt-zijde met den Gijn befpoelt Worden? 
An de ſtadt zn fchoone Fontepnen. Dicht 
hier bp light de Stadt Bade. 

t Tant ban Appentzel, albus na een 
Dorp ghenoemt / is tn12. Gemepnten ber; Van Ap- 
beplt/ vande Zwitfers Rodem ghenaemt, Pentck 
Des Gemepnten zijnder otider de Parochie 
ban Appentzel, ende d'andere fes zijn onder 
Andere Parochien / buyten defe. Det begrijpt 

XV, 

ín alg acht Parochien / namelijck Appent- 
zel, Gays, Vrnefchen, Trogen, Tuffen, Hê- 
rifgou, Hunduyl, ende la Foffe.De Gemept 
ten bupten dele zijn : Herifgou, Hunduyl, 
Trogen, Vrnefchen , Gays, ende Tuffen: bie 
tan binnetr zijn Appentzel, Schuvendy,Brus, 
ifouw, Gontes, Wimxelbach ende Haflem. 
De Valaiſiers worden bétdeplt in hodgh_ XVI 

ende laegh. De Hooge wobren te Chefblais ie 
Valaifiers, 
fn hooge ens 
be lage. 

bp S.Mauritz, be lage in een valleye / díe aen 
de Berah la Fourche, begint / eiide gaet na 
be Rhofhe, Bant Ooften tot 't Weſten diie 
bagh-repfens tot S-Mauritz tde) met ber: 
fchepden kleyne valleyen aen beyden — 

et 
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Betis van allen Kanteumet hooge Bergen 
beloten vijf molen berre/ ende meer/ oock 
fo eng / bat het de Rhofhe op ſommige plaet⸗ 
feu geen baorgang en geeft/ gelückmen te 
S.Mauritz fien ftan/ alwaer ’t geberghte der: 
maten aen malcanderen Aupt / dDatmenmet 
eeu Beug Van eenen Boghe Han d'een tot 
D'ander zijde gaen kau. ii 
De Valaiſiers worden noch gedeylt ende 

n bꝛpe ens gheſchepden in vzye ende onvrỹe. De vrye 
eonvjpe. zn in ſeven Gemepnten verdeplt/namelijck 

_ Sion, Sierre, Leuque, Baronnie, Veſpach, 
Brique ende Gomeie. B'onbzpe Worden on 
derfchepden in twee Bailliou chappen /uaz 
melijck in S.Mauritz ende Mont-Olon; De 
Aeviere Morge fchepdt de vrye ende d'on⸗ 
bzpe vaneen. Sion de Booftftadt ban Valais 
is op twee Bergen ghelegen. De Rhofne, - 
Die daer beun bp henen loopt / fpzupt aen den 
boet des Berghe ban la Fourche , nevens 
Die Lan S.Gorard. Zp Lloept door de voor⸗ 
fepde vallepe / tat datfe fich geeft in het 
JBepz Leman,'t welck ftreckt ban Chablous 
tot Geneve, acht mijlen weeghs. Chablays 
grenft aen het lant Foſſigny · k f 

XVII. _ Be Grifons woonen in't middẽ der Zwit⸗ 
Verdeplinge fers tuſſchen de Legar, de Ade, 't Braef: 
ber Grifoos. fchap Tirol, ende de Tefin, Zp zijn bedeplt 

ín drie Liguen/ d'eene genoemt Grife, d' an⸗ 
dere/ Ban’t Huys Gods, de derde Lan de Ge- 
richten, Grife begrijpt de ballepe Mefolce 
ende Calanquen, de Landen ban” Rogoret 
ende Mufoc, met noch feben andere Lalleperi 
aen gene zijde de Alpes, doorde welche den 
Rijn ende beGlener ldopen. t Huys Gods be⸗ 
fidt de ſtadt Coirc, band’ FnwoonderéChur 
genoemt, Dit is een ſchoone Stadt / ende de 
Teviere Lafcar loopt lange hare zijde. De 
gebuerlanden zijn defe Ligue mede onder: 
Worpen/ ín plaets datſe te kozen den Biſ⸗ 
fchog ende de Kercke ban Chur toebehoor⸗ 
ben; hier beneveus befit fp noch de vallepe 
Agnedine, onder ende boven / ende heeft oock 
Bregaille, begrijpende wel 25, Gemeenten. 
De derde Lique 

telline,’t welck beel Kafteelen/ ghehuchten/ 
nde ontrent de rooooo. zielen onvangt. De 
Modrnaemſte plaetſen zijn Bormie, Sondtie, 

Tiran, Pofclave ende Morbegne. Valtelline 
gehan de Ballepe Han Chiavenna, alwaer 

ir is. Defe twee Wierden geufurpeert op 
de Hertogen ban Milanen, gelijck oock bele 
andere ballepen ban de Zwitſers befeten 
is/ metde Landen Van Brifacq , Locame, 

’ Bellinzone ende Lugnam. 

Geftalteni (Te. 

XVIIL —Zwitferlant begrijpt Hele Bergen) Ende 
Boedanigh Geel valleyen be welche eenighſins vrucht: 
rn haer zün / ende al hoe welde Bergen Kben 
bte ís, 30n/ ſo zijn noe kas Date toppen fo groen 

i ende heugelück / alsde alderfchooufte vel⸗ 
den; weſhalven aldaer een groote menighte 
ban Dee ghevoet wort. Det is oock ober⸗ 
bloedig in Wilde ende tamme WBeeften/ 
aotk mm alderlep. blepg/ ’t welcke maeckt 

k ee datter veel Supvels gebonden Wozt/ oock 
* veel Boter ende Raes Zijne locht is goet 

Zwitzerlant, Ende gefont: Det Lant is door veel moepte 
van den Inwoonderen ſo bebouwt / dat ſy 
rechtevoort niet alleen alderley nootdruft 
hebben / maer oock ſodanige dingen / die ter 
welluſt dienen. Het brengt veel Koorn voort / 
alhoewel men in ſommighe plaetfente bere 

aelt aen het Graefſchap 
Tirol. Ouder de Grifons Wort geftelt de Val- 
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‚ geef faepen ſoude / indien men niet eerſt de 
Aerde en brande: maer den arbeyt ende Llijt 
der inwoonderen komt dit onghemack te 
hulpe. Daer zijn veel plaetfen/ die fo goeden. 
Win vooꝛtbꝛenghen / datfe de Bijnfe wijnen 
verre avertreffen/ fo wel in ſmaeck als in 
kracht. Bier bp moet men voegen de ſchoo⸗ 
ne Wepden/ op de welcke meneen grooten 
hoop Wudden fiet weyden. Zwicferlant, Loet 
oock bele Bepzen/ Herten / Daimkens/ 
Gepten/ Lochs / Wiltfwinen/ ende andere 
Dieren/ die de lantg-lupden jaghen/ fo en 
ontbzeeckt hun oock geenderlep Wiltbraet. 
Maer op dat wp hiereenigh dingh pars 

ticulaviftven: het laut ontrent Surich Bengt ee 
veel op/ende draeght veel Wijnenende Ko⸗ reek zjn 
ren, Doch ís den Wijn meeſttijts fchzael/ 7 
om datfe niet volkomelück rijp worden en 
kan/enbde dat Lan weghen de ghebupsfchap 
der Alpife ghebergbten: Maer fp woztrijp/ 
ofte omt beter te fegghen/ wort lieveſijcker / 
Wanneerfe eeuighe jaren bewaert is. Det 
Zurichfe Meyr boet een ongheloovelijck 
ghetal viffchen. f 

Bet lant rondtg-om Bafel is goet ende Vruchtbaer⸗ 
draeght goeder Wijn/ oock Kooren in overs bept ban 
bloet; fo dat oock de Ínwoonderen hare gez Bk om 
bupzeu daer af verforghen/ Wanneer hun / 
eenghe dierte overkomt. Fn dit lant zjn 
oock ſchoone ende goede weydingen. 5 Ì 

Det lant van Berne draeght goeden Wijn Pan Peme 
eude Koorn: ende wat Fribourgh belanght, PDE LE 
’tfelve draeght meeftalle noodelĳckhepden/ >" 
behalven den Win / die moet daer Lanelderg 
ghebzacht worden: 
Fu het landt/ gheleghen lange het Les, — — 

maimiſe JDep: / Wort ban den bewoonderen da —* 
geklaeght over de altegroote hitte des Doe pan Leman. 
merg / ende de koude des Winters, Ende 
nochtang en bevzieft fchier nimmermeet 
noch het Meyz / noch de Rhofne, — 
Someren iſſer fo heet niet / alg in de ghe⸗ 
bupz-landen ban Vranckrijck. Bet lant is 
bequaem ende licht om bebouwt te worden / 
ende is feer drachbaer. Want men verga⸗ 
dert daer overbloet Han Wijn / Koorn/ alz 
derlep Pluck graen / Hoy / Haver / ende 
Garſt. Sijn ordenaris Geft is / Noten / Ap⸗ 
pèêlen/ alderhande Peeren/ Kriecken ſoete 
ende fuse Kerſſen / witte eri ſwarte Moers 
beften/ Kaftamien ende Amandelen: (eer fel- 
den groepen daer de Vijghen. Bet wiltbraet 
en ís geenffing ghebreck / niet meer als Dig À 
Ende urebanoh. 
Die van Lucerne Hebben byna meer nuts Van Luccr: 

ende ghemacks van het Fepz/ 'tWweltk hun 7“ 
naeſt is / als ban’tTant/ alhoewel batfe (eer 
fchoone Werden ende goede beemden tot de 
boedinghe der Beeften hebben. Dit lant en 
is fa fehaael niet/ als d'andere. gncr 

et lant van Vry, Zwijtz,ende Vnderwald Ban Vry, 
brenght den inwoonderen ghenoeghfame Zwijt ende 
boedinghe boort. Glaris Heeft heel ſuphel Vrderwald, 
ende Beeſten. Tuſſchen de engten.der gher 
berghten ſietmen daer wepnige belden ſig⸗ 
ghen/nochdaer en Worden met beel Wijns 
gaerden geplant. Mẽ Linter fchoone Boor 
gaerden/ ende goede Wepden: den Win ende 
‘toorn moet daer ban elders ghebzacht 
Worden: De Meyꝛen berforghen ’t lant ban 
Vis / endet gheberghte van wiltvang: oock 
bintmer veel wiltbraet. — u 
Wat nu het lant Van Valaifien gengaet / Par Valdi 

be toppen, der Berghen zĳn gants Dorre, * 
maer ont lagpe ende {ude Dalen fietmen cen 
vermakelijcke groente: ſulcks dat dit lant 

5 Bi (mite 
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(mits datter be ntoepte toegedaen wort) gez 
luckélijchen veel Granaden / Vyghen / O⸗ 
rangien / overvloet van graen / Wyn / Saf⸗ 
fraen / ende fupvel gheeft . Op't geberghte 
voet het verfchepden ghedierte / ende onder 

Van een andere eet Wilden Bock / die het Bert in 
fekeren wils grootte/ de Gepte aen De hlaeuwen/ ende 
po Bork pen Bork aen de hooien ghelück ig / die 
a led hem jaerlichg upt een hoop opgroepen. 
boeot/ enve Over al klemt hp op daer hy den poot maer 
ban zne _Eenighfing in hechten kan: ende ſpringt ban 
doedanigh · hooghte op hooghte/ meteen wonderlijcke 
vept. vaerdigheyt. Bp woont op de hooghſte top⸗ 

se ban ’t geberghte, alwaer het Pe alder: 
autfte íg/ ende Wanneer de koude hem ont: 

beeeckt/ ontbieecht hem oock ’tgefichte, 
en Vint tuſſthen defe Bergen eenighe val: 

lepen bol (terck Us / Ban langher handt fo 
hart gheworden / datment Lan gheen Arp: 
ftal foude konnen onderfchepden, ende is op 
ſommighe plaetfen fo drep/ dat het ſomwij⸗ 
len dooreen ongheloovelgcke ſnelheyt ope: 
ningen ban zoo, baeten maeckt/ oock ſom⸗ 
Wilenmeer/ tuffchen defe fteplten zijn Sil⸗ 
ber-aderen/ oock fommighe Loot / Metael / 
ende Uriftal-aderen. Fu het lant ban Sion 

Rout-fone is (u Den Hare 1544. een Dout-fontepne ont: 
tepn, deckt. Daer zijn beelderhhande warme Fon: 

tepnen/ oock (ter gefonde Badftoven. Daer 
zijn oock in dit lant ſekere fieenen/ die brau⸗ 
den / Wanneer fp ontvent het vuyr komen. 
Aat het lant der Grifons belanght / hoe 

twel het ten meeftendeele berghachtigh is / 
evenwel heeft het Veel luſtighe valſeyen / 
ende die oock Veel dinghen tot deg Men⸗ 
fchen noodt-dzuft Loortbzengen , 

Oude Zeden. 

De Zwitferg hebben altijdte feer goede 
Urvahg-lupden ghetweeft/ ghelĳck genoegh 
ghefieu Han worden upt het gene fp Czfari 

_ tedoen gaven/ Die haer ontfiende/ Wanneer 
Be Zwite fpJdaffagie epften/ om het Boomfche Aijck 

fers hebben sen te trecken/ende na Xaintogne terepfen/ 
ales * om hare woonplaetſe aldaer te planten / ee⸗ 
ontften pes Hen Mupe liet opzechten/ om haer voorne: 
weeft, mente verhinderen ; ghedenckende dat defe 

bolckeren/ ben Bozghermeeſter Lucium 
Craffum ontdaen hadden met zijn gantſche 
Bep. Rel 

p Waren Voorts weynigh befich om 
Baer lant te bebouwen/nochen bonden oock 
dieſhalven tn haer lant miet gerend omt 
haer te Hoeden / daer fp teghenwoozdtgh 
t ſelve oberbloedigh Linden. 
„Vet is oock ten ghewiffe faeck/ dat fp ten 
tbe Gefaris ooch/ alg uu/ in Cantois ber? 
beplt waren/ maeren haddender niet meer 
alg bier / Waeraf Zurich het voornaemſte 
Was, 
De Zwitferg hebben d'eerfte gheweeft/ 

mbtoa De Die —— —— hebben / doch deer? 
beker “fie bie daer over gheboet Hebben. Bet bez 

“trouwen ’t ele fp in hare (terckté hadden / 
Agu bekent worden / upt ‘tgene dat fp haer 
Buyten berbranden/ ende alleg ongheboutwt 
Tietext/ doen fp voornamen nieuwe Woonin, 
ghentefoechen: Doch heeft defe daet veel 

Srieekſcho onbedáchthepdte ende onmenfcheljckhepts 
ens in. 

md Wat 1u de befnoepthept hares Geefts 
hensten tú» gengaet/ du” en Was niet feer groot: evenwel 
De Calais peefnmen ter tĳde Cafaris in haer Legher 
mbar lee _Briechfche qitefchzeven Bzieben Ben 

ger heben oock fodanighs oeckfhens in de welcke 

XIX. 

Verhael vande Republijcke 
begrepen was het ghetal der ghener die upt 
hare bupfe ghetrochentWwaten/ oochder gee 
verdie beguaem Wwaren/ om dE wapenen te 
boeren;en hadden oock niet vergeten het ges 
tal der Prouwenende kinderen/ de welche 
te famen bedroegen 308000. perſoonen. Dit 
Ean doen oozdeelen/ dat fp fo bot niet erwa⸗ 
ren/ alfmedte atht geweeſt tezijn/ ende dat” 
fe huntot de Grieckſe fpzake begavẽ gelijck 
de Gaulen. Doebaní 
Wat nu Gare ghemeyne ſprake belange/ oseeniede 

beel gheleerde Lupden Willen/ dat de felbe iupden ghe⸗ 
hares lantg particulier was / eñ niet hoogh⸗ bat bebt, 
Duptg ; maer dat die verdorven is tfebert 
dat bele breemdelinghen ban berfchepden 
plaetfen quamen om Gaulen in te nemer 
ende te befitten. Indien ick nu Pier wilde 
voortbrenghen de redenen der eener die mjn 
(shet bewüſen / erde der andere bie het tee 
ghendeel houden/ ick foude mijnen Leſer 
ymmers fo veel berdziets deen alenrp fel 
ben. JRp vernoeght / dat ick denieuf-gieri 
ar fende tot die ghene/ die ban’t felbe ghe⸗ 

heele bifcourfen gemasckt hebben; ende bie $ 
ſorgh· vuldelijcken het pro ende het contra 
ghedebatteert hebbende / bpna fo beel ghe⸗ 
vordert zijn/ alg offe niet gefchzevenen hade 
den/ghelijck Ben ſodanighen altijts gebeurt, 
— blindeling een verwe Willen onderſchep⸗ 
eu. 
Mẽ moet niet twijffelen / dat deſe Boltke 

ren ten meeften-deele de ſeden der Gaulorſen 
bevolght hebben / onder Welckers ghetal 
Plangten tijt begrepen Waren. Maer daer 
na sijn fp vervult met een groote menighte 
Cunbren, de welcke door ten hoogh Water 
uptde Oreaenfche Zee mg ‘Waren 
haer lant te verlaten/ liepen in Duytflant; 
ende namen een deel Van't Belgife Gaulen: in/ 
Welck lant noch net genoegh zijnde tat fulcs 
ken menighte bolckg/ guanten aen de Rhof= 
ne, epffende eenighe landen Lan den Nomey⸗ 
nen/’t welck haer ghewepghect zijnde, een 
deel ín Italien gepaffeert íe / alwaer fp bant 
Koomfche Leger ontdaenzfjn: ende d'andes 
re die aen dees zijde der Bergen bleven/ ſtel⸗ 
deu hun in Zwitferlant ter neder / int Landt 
ban Zwijtsende Vry. · un St 
Genighe andere ſchrüven / dat ten tbe” 

Sigifberui des Konings ban Zweden, defe 
Roorderfche bolckeren dermaten veel Was 
ren / dateen gedeelte genootdruckt Was ane 
derelandente foecken, Defe over ben Ahijn fede bolck 
getvochen zijnde / berfloegen de Saulbiſen perioce 
Waer af andere landen berfchzickt zijnde pen/ ende 
fonden Gefanten aen haer / Han den welcken komen in 
ſy doch niet anderg en berfochten/ Dan dat Zwitzer- 
haer veroorloft was te leven / bebouwende landt. 
t Lant fonder pemants hinder: Weſhalven 5 
de Zwitfers hun beroorlofden-tbinnenfie 
haers lantg te bewoonen/ ‘tWwelck bolghes 
berabten ende Meypren is: ende defebouw: 
den het Lant/ ende maecktent beuchtbaer, _ 
Daer na Vertellen be Hiſtorien / dat aen 

de Oceaenfe Zee Driederlep bolcken woor 
den/genoemt/Daren/Engelfen ende Dieten, 
De Engelfe met een deel Van de Dieten 
trocken na groot-Brittannien , enbe {l 
hun daer ter neder, twelck oock ra haren 
name genoemt Wordt. taander gedeelte Der 
Pieten trock na Zwitzerlandt, ende bleef 
daer/ ende wierden Suiches genoemt. 

Epnpeltick heeft Dit bolck de zeden aller 
defer bolckeren aenghenamen , fo batter een 
mengel-moeg gemaetkt is / waer af men tiet 
vechtelgek en foude Eonnen fpeehen/ a 73 

Nooꝛdet⸗ 
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van Zwitzerlandt. 

fich ſelben in groste bzoddelerpe te helpen / 
ende dat meeft door pdele giffingen. 

Huydens-daeghfe Zeden. 
De Switferg zijn hupdens-daeghs noch 

goede krijghf-lupden/ende beguaem om al⸗ 
Derlep ongemack te verdragen / vermits fp 
ineen fchzael lande gebogen zijn. Moeren gez 
fchickte ordre in den krijgh. Ruſting / Spies / 
roote fweerden ende — achten 
p veel; handelen het Muſquet oock ſeer 
wel. Zin Lan middelbare lengde / doch 
fierck. tet Landt / wepnigh voortbrengen⸗ 
de van ſich ſelfs / is oorfakt dat fp Lan hare 
neerftighepbt leben. Berteeren wepnigh in 
kleedingen/oock niet Veel eenigh voedſel / be⸗ 
halven in broodt ende Wijn/ ſich vernoegen⸗ 
de anderſſins met tgene fp. hebben. Sp zĳn 
bevzeedight / Wanneer fp een ſtove hebben / 
om ſich vᷣoor de koude te befchermen. In 
bare hupfen — fp wepnigh hupſraets; 
ijn qualijck gemaniert/ bat/ ende rouw út 
Haten Wandel, byna Lan alle borgerlijcke 
ende gefchickte (eden ontbloot zijnde. 

We Zwit⸗ ¶ Vetgaer-ousdzincken nacht ende dagh ig 
fers bemine bp hun in grooten fwang ende achting; foa 
nen Den datſe bp na geene Koopmaufchappen/ con⸗ 
Djan fer. gracten/Dupzen/ ofte biergelijcke dingen aen 

AXT, 

engaen/ ten fp men fich bol en fat gefopen 
heeft: Ja oock den wepgerenden Lau ſultke 
met hun te doen / ſeer lichtelijck op den kop, 

mt. 
— — booze 

ichtigh eude loog zijn / np hun ſo lan⸗ 
ee bt hebben Korten in vephepdt houden, 

linge vredigh leben/haer geloove 
nochtans berfchepder zijnde. Behalven dit/ 
fa weten fp hun fo Wwelte bragen/ dat alle de 
geoarfte Princen —— haer genfder⸗ 

ou Gare Alliantie te hebden / ende on⸗ 
bergjeudien ar met groot geit jaeren. 

en aenften Van de Studie / al iſt datſe 
goede Eed dd nochtans bez 
geven fp hun daer toe fo bel niet ais andere 
Bolckeren ; Want haet voornaemſte haude⸗ 
ling ie den oorlogh:Evenwelen fept dit niet, 
datter nopt geene geleerde Lupden geweert 
zijn / ende noch sn: maer het ghetal is feer 
— So en is oock haer verſtant het 
fcherp-finntghfte niet; maer heeft een luttel 
deg ſchraelhevdts ber gehernheen behouden; 
doch die fich ebentwel ergens toe begeeft/ 
tp om te begripen/ of om te leeven/ fal feer 
Welten goeden ende geooghden eynde ghe⸗ 
raken. Beo es 

Hare Rijckdommen. 

\ Pan Zwitferlande en mach men niet ſpre⸗ 
Ken even als van eert vüjthe Provintie / die 
in allen Dingen overbloepende1s ; aengefien 
zijne gelegenthepdt verhindert foodanigh 
te zijn / ende zijner aert maetkt / datmen 
veel achten moet /'t gene dat het nach bez 
quaem te om alle zijne inwsoonderen te fpijz 
fen. Ende fo fp leefden / gelückmen in veel 
andere Landen doet / alwaer alles in over: 
vlſoedt is / men faudefe haeft tot eerie upterfte 
ellendeende armoede beroert fien: Maer 
hare groote geſpaerſaemheydt is hun een 
goede mkomfte: oock het gelt / twelcke fp 
vande gebuprige Princen trecken / doet dat⸗ 
ſe niet verongemackt en zin/ gelijck (p ſou⸗ 
Den zijn / indien men hare bondt-genootfchap 
fodupz nieten betaelbe. Maer om pets te 

| 

nes enn 

feggen van tgeite daer fp profit af trosken/ 
—— — in de geſtalteniſſe des Landts 
(als voor-bp-gaende ) pet gemerckt hebbe; kinghen op 
ſal ick alleenljck feggen/ dat fp fomwijlen 
groot gelt bande voedinge des Deed ftrijcs 
ken/ oock van hare Wepdingen. Te Zurich 
wordt fo grooten menighte ban Lozen vers 
kacht/ dat het by· na ongeloobelijck ig. Te 
Bafel fg mede een groote aenkomfte ban 
Koop-lupden/ ende heeft den hijn die haer 
groot gemack ende Heel profijts aenbzengt: 
Een groote menighte Boecken) in defe ſtadt 
gedrũckt worden door gants Europam Hers 
vᷣoert / waer af de Koop-lupden groote pens 
ningen ontfangen, Lucerne 18 als een 
boo? de Koopmanfchappen/ die men upt 
Franche-Comte ende D' omliggende Landen 
ín Italien bzengt; oock boor de gene diemen 
upt Italien in andere Contrepen bzengt/ aens 
geften dat aldaer den wegh Lan alien is/ 
om ober ’tgeberghte ban S. Gotard te pafs 
feren; ende de Waren upt Iralien komende, 
dalen door dit Meyr ende de riviere Rufs in 
den Bijn/ ende daer na in Zee. 

Sterckten… 

Zwitzerlandt ig dermaten van alle kanten 
met de Alpes belloten/ het bolck ſo moedigh 
ende half-{farrigh om hare bzphepdt te bers 
dediger ; oock de gene Die deſe Balckeren ges 

‚ toert, hebben; hebben aldaer hare faken fo 
Drei gereodert gehadt/ dat geenigh 

ri 
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Aenm ert⸗ 

deſes Tants 
rytkdom⸗ 
men. 

ne in Europa meer tegen haer beeft Wils Waer op 
ler oorl en/ oftefich ban hare vaſtighep⸗ der Zwitfe⸗ 
deu Meeſter maken, Sp — hun oock ten ſterckte 
dermaten vereenight / dat h 
len ſoude hun te overweldigen / ende volko⸗ 
men verwinninge over haer te behouden. 
Sp hebben eenighe Steden ende ſtercke 
plaetſen / die ban geenderlep oorloghſe mu⸗ 
nitie ghebꝛeck hebben. De Zwitferg zijn bes 
guaem omt lange belegeringen te verdragen / 
oock alderhande onghemacken: maer uiet - 
am pemanden te befpzinghen. Sijn oock 
machtigh ghenoegh om binnen haer eyghen 
lant een groot Bepz-legher op te lichten 
ende lagh te leveren; waertoede enge Wes 

et ſeer ſwaer vai⸗ Bebout ia. 

ghen tuſſchen de klippen ende Verghen / aen 
be inkomften des lants hun groot Boordeel 
geben: gelijck beel-mael gebleken id. - 

_—… Gouvernement. 

Tegenwoordigh zijn wp gekomen tot het 
Boornaemfte ffuck Gan ben fact Ban Zwitfer- 
lant,’t welcke is het Gouvernement. Taet 
ong dan het felbe bpfonderlijcken aenmerts 
ken / ende alle hare gedeelten Doorfnoffelen. 
Zwieferlant wort ín ater gedeelten berdeplt/ 
die noemen fp Gow , na een Hooghduptſch 
Wooet/'t weitk Kant betepekent. Defe bier 
ghebeelten zijn Zurichgouw, Wiflifpurger- 
gow, Argouw ende Turgow: Ende Defe Bes 
publieke beftact in drie Deelen, Fn'teerfte 
zijn de derthien Cantons / bp den Hoogl: 

XXII 

duytſchen Orr genoemt. Defe hebben alleen In welcker 
ponder Allen Bontgenooten die macht / datfe manieren 
beractffagen ober alte Die dingen/ die tot He bet gouver⸗ 
Bepublijcke behooren / in gemepne verga⸗ hement on 

derengen / geben have ſtemmen / ende zjn aen 
tr den 
witſeren 

allen commobitepten ende intommoditey · Ferdepiu 
ten deeg Vontgenootſchaps deelachtigh. wozdt. 
Fut tweede deel reftentmen d'Abdpe ende 
De Stabt ban S-Gallen, He Grifons, be Valai- 

| fiers, Rotweil, Mulhoufen, ende Biel. In Det 
B iij derde 



un aldus 

342 
Derde ſteltmen de plaetfen die onder ’t ghe⸗ 
welt defer Republücke Gecomen zijn / ſo wel 
vrywilligh / als door wapenen; alg Turgow, 
t welck onder t gebiedt der Zwitſerenghe⸗ 
bzacht is in den Bare 14600. Bade (niet Bet 
Marquiſaetſchap/ t welck elders light) gez 
wonnen int Paer 415. ende den acht cerfte 
Cantong onderWworpgensijnde. Rheguft verz 
ficegen int Jaer 2513. ende Geregiert doo, de 
acht eerfte Cantong,Sarungans verkocht int 
Jaer 1483. boo? ben Grave Georgium van 
Werdenbergh, aen de eerfte fetsen Tantons / 
diet regieren. De vꝛpe Provintien genomen 
int Jaer 1415. erkennen d'authozitept der fez 
beneerfte Cantons. Lugan, Locarne, Men- 
dreſe, le Val Madia, zijn Booz be milbighepdt 
Maximiliani onder ‘tgebict der Zwitſeren 
ghekomen/doen Francifcus Sfortia haer Die 
inden Gare 1513. Gaf. Deſe plactfcn gehoor 
famen alle den Cantang/ behalbenaen Ap- 
pentzel, Bilitone ende -Bellifone , die Den 
Dape eerfte Cantons gehoorſamen. 
Maer op dat wp weten moghen ín welc⸗ 

Eer manieren de Bwitferen aldus onderlin⸗ 
ghe verbonden zón gheworden / ende cene fo 
ontfichehelijcke Gepublijcke geformeert heb, 

— —— ben: na bele veranderinghen ban heerlück⸗ 
be bben. hepden / en Hebben de landen ban Vry, Swijts 

ende Vnderwald cpnbetijef niemanben boo: 
harẽ overſte willẽ erkennen /alg’t oom che 
Apek/ ghelyck men fien Kan doorde Privi⸗ 
legien die hun ———— zin dooꝛKudol· 
phum van Hafburgh, Aooms Koning / de 
welcke vegneerde ín den Hare 1291. eñ boot 

Leopoldus 
hefonden 
an den 

epſer Fre- 
derico zijnen 

andere Kepler züne navolgeré. Gor en Heb: 
ben deſe bolckeren Hen Huyſe ban Boftenrúc 
nopt. onderdanig gheweeſt / ghelnck fam: 

ighe willen / maer het Kick acn befen Bup⸗ 
fe gheraeckt zunde / ghehoorſaemden fp al⸗ 
leenlijvE ben ghekoren Keyſer / ende niet zije 
men nakomeſinghen. 

Dele vallepen dan ín bephept zynde / heb⸗ 
outs’ 

verneurs gheſonden / Die/ ſonder ſith met de 
bende Kepſeren hun hate Duptíche G 

Aegieringhe ende bedieninge der Nepublht⸗ 
Be te bemoepen/ ben volcke richten moeſten: 
waer af ſommige Gouberneurg berdzeven/ 
fommighe om hares dertelheyts wille ghe⸗ 
doot geworden zijn; gebrupthende berfchep- 
den ſchelm ſtucken teghen den volcke / ende 
die tpranniſerende; voornemelijck int lant 
van Zwijts, Vryende Vnderwald. 
De Polckerendefer Drie vallepen hier o⸗ 

her gants ontruft zijnde/ verjoeghen ban alle 
kanten hare Gouverneurs/ ende ſtelden hun 
bermaten in bephept/ datde Kepſers naders 
Gant maer rechteren over cibile fasen en ftel- 
den / ende heen verder ghebiet en Hadden, 
dan ober hare heerlckheyt. j 

Zijnde nu een ſcheuringhe int Aijcke ghe⸗ 
komen ínt Jaer 1314: oM Dat een Deel der 
Keurvorſten Ludovicum van Beyeren, ende 
d'andere Fredericum van Ooftenrijck. ghe⸗ 
kozen hadden /ende dieſhalven om den Gijcke 
twiſtigh waren; ende deſe ballepen Frederi- 
cum niet willende erkennen boor haren Kep, 
fer/ omdat hp de minfte ſtemmen ghehabt 
hadde / boerde hp oozloge teghen Daer / enbe 
fondt zjnen Sone:Leopoldum om Zwitfer- 
landcte beſpringen / houdende boor gewis, 
bat Ludovicus haer niet en konde te hulpe 
Bomen · Leopoldus dan met eene groote Ars 

Bader tegen. MADE gekomen zijnde in tHLandt ban Zwijtz, 
be Twitſers 'twelck ban alle kanten met water ende Ber⸗ 
wozt ban 
bun ondaë. 

gen omceingelt fs/ komende bp Marguten, is 
van den Lupden defer drie Vallepen ontdaen/ 

Verhael vande Republijcke 
namelijck pan die ban Zwijtz, Vry ende Vn⸗ 
derwaldt, waer toe de engte Der Wegen groo- 
telücks oorſake gaf / alg mede het ne/fuicks 
dat de aerden in deſen fhrijdt niet den vor⸗ 
derden ; want de Switſers met groote fiecs 
nen van de Bergen neder-Werpende / heb⸗ 
bende dermaten verſchrickt Dat ſy Gun 
van ſelfs in het Meyr wierpen: 
Ten ſelven tijde zjn fp door bevel Frede- 

rici befprongen gheworden ban den Grave 
ban Stamburg, die te Veldane Woonde / aen 
de zijde ban Vnderwaldt, doch de Switſeren 
en lieten hem niet in haer landt komen/ maer 
ftopten den ingang / ende loegen hem: ende 
dit alles deden fp founder ban eenige uptheeme 
fe bp-gheftaen teworden. Na dat deſen oor⸗ 
logh nu twee geheele Jaren gevoert was / heo⸗ 
ben fp befloten tot haerder meerder verſcke⸗ 
ringe ende tuft / ſich onderlinghete bereenis 
gen/ ende maeckten een Ligue/ genaemt van 
be dzp Cantons / in forme alg volght: 

t Verbont vande drie Wald- 
fteden, als Zwijts,7ry,ende Vnder- 

Wald. 

N Gods name Amen. Om dat de 
finnen van den „menfchen Kranck 

ende verganckelijck zijn, (o datmen de 
dinghenende faken, die langduerigh 
ende waft fouden blijven , fo lichte- 
lijck ende haeft vérgetet. So is daerom 
nutende van noode, dat de faken die 
den lieden tot vrede ende gemack, tot 
profijt ende eere geordenneert’ zijn, 
met Schriften ende met Brieven, we- 
telijck ende kennelijck gemacckt wer- 
den. 9 

Dacrom fo verkondighen. wy den 
Landt-luyden van Vry,Zwijtz ende Vn- 
derwaldt allen den genen die defe Brie- 
ven lefen,oft hooren lefen, dat wy, om 
dat vvy fouden voorfien ende voor- 
komen de hardtheydt ende ftrafheydt 
des tijdts, ende omdat vvy ſo veel te 
beter ouden mogen in vredeende ge- 
nadeblijven, ende ons lijfende goedt 
fo velete beter befchermen ende be- 
houden, fo hebbenvvy ons met trouvv 
ende eedt eeuvvigh ende geduyrigh 
tſa men verbonden ende verfekert, ſo 
dat vvy by onſe trouvve ende by onfe 
eedt gelooft ende gefvvoren hebben, 
malkander te raden ende te helpen, 
met lijfende goedt, tot onfen koften, 
binnen ende buyten ‘landt, tegen alle 
de gene ende een yegelijck, die ons ofte 
den eenen van ons onrecht ofte gewelt 
fal doen,of vvillen doen „aen lijf of aen 
goedt. Ende indien daer over yemandt 
van den onfen eenige (chade gefchiedt 
acn lijf ofaen.goedt, dien fullen ende 

vvillen 
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„van Zwitzerlandt.. 
vyillen vvy helpen ende raden, na ons | 
befte vermogen, op dat fulcks gebetert 
ofte vveder-gegeven vverde, met min- 

„ne ofte door eenigh aider middel,hoe 
het oock. oude moghen vvelen, ‚vvy 
hebben oock by den felven eedt opons 
ghenomen, dat niemandt van onfen 
Lande, noch onfer geen, hem Heere 
fal maken, ofte Heere aennemen, fon- 
der vville van den afideren, ofte fon- 
der haren Raedt. Maer cen yegelijck, 
tſy Man ofte Wijf, {al zijnen gerech- 
ten Heere,oftg zijn gerecht heerfchap- 

py, een; goeden, behoorlijcken; ende 
gehoorſamen dienſt doen, uytgheno- 
men deſen ofte dien Heere die eenige 
van defe Landen foude vvillen met ge- 
vveltaentaften, ofte tot onrechte din- 
gen dvvingen , dien of defen (almen 
dan geenen dienft doen, voor dat fy 
metde Landen overkomen zijn. 
Wy zijn oock hier in overkomen, 

datgeen van den Landen , noch geen 
vanden Eedt-genooten, geenen eedt 
noch geen verfekertheydt den Wt- 
landers fullen doen’„ fonder raedt van 
d'andere Landen ofte Eedt-genooten. 

Oockenfal geen van ons Ecdt-ge- 
nooten fprake houden met den uyt= 
landers, fonder raedt ofte Oorlof van 
d'ander Eedt-genooten, fo lange alsde 
Landen fonder Heere zijn. 

Indien oock yemandt vvaer, die een 
van de Landen verraden , ofte vvegh- 
geven foude, oft een vande voorfchre- 
ven dingen foude breken ofte te over- 
treden, die {al trouvveloos ende meyn- 
eedigh zijn, ende fal zijn Lijf ende 
goedt den Landen verbeurt hebben. 

Daer en boven zijn vvy over cen 
gekomen, dat vvy geenen Rechter 
nemen of hebben fallen, die het Ampt 
omgelt koopt, ofte om andere gaven, 
ofte eenen die geenen Inboorling met 
onsen fy. 

Indië oock eenigh gefchil of Krijgh 
oprefe of opftonde onder den Eedt-ge- 
nooten , daer toefùllen de befte ende 
verftandighfte tfamen komen, ende 
den Krijgh ofte tvvift fliflen endene- 
der-leggen, met minne ofte met rech- 
te. Ende vvelcke partye haer daer aen 
niet en houdt, dan fullen d'ander Eedt- 
genooten, d'ander partye metter min 
ne ofte metten rechte behulpigh zijn, 
totenckel fchade vanden genẽ die daer 
ongehoorfaem is. 
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Ift datter oock tvviſt of Krijgh refe 

tuffchen tvvee van den lande, ende dat 
d'en: van. dien niet en vvilde metter | 
minne ofte metten rechte accorderen, 
dan (al het derde Landt befchermen 
'tgene dat gehoorfaem is, ende métter 
mine of metten rechte behulpighzijn. 

Indienoock gebeurde, dat vanden 
Eedt-ghenooten d'een den anderen 
doodt-floege, die fal oock tlijf verlic- 
fen: ten vvare dat hy konde goedt doen 
(alft hem geordonneert vvert) dat hy’t 
door noodt, om zijn lijf te befcher- 
men „gedaen hadde. Maer ift dat hy 
vvegh-loopt, fo vvie hem dan huyfet 
of hover, of befchermt binnen ’tLant, 
dic (al uyten Lande ghebannen vvor- 
den, fonder meer daer innete mogen 

| komen,tot dat hem de Eedt-genooten 
met ghemeynen Raedt daer in laten 
komen. 

Indien oock d'Eedt-genooten d'ee. 
ne den anderen fecretelijck oft open- 
baerlijck brandt-ftichten, die en fal 
nimmermeer moghen Landts-man 
zijn: ende {o vvie hem huyfet , hovet, 
ofte berget, diefal de fchade moeten 
betalen. 
Niemandt en fal oock den anderen 
panden, hy fy eyffer ofte borge, fonder 
voorgaende verlof van zijnen vvette- 

- lijcken Rechter. 
Yegelijckk Man fal zijnen Rechter 

gehoorfaem zijn, ende verklaren zij- 
nen Rechter binnen’tLandt, voor de 
vvelcke hy vvil te rechte ftaen. 

So vvie den gerichte vvederftact of- 
te ongehoorfaem is, ende door zijn 
ongchoorfaemheyt yemant van den 
Eed-genooten fchadelede, dan fullen 
hem d'Eed-genooten dvvinghen, dat 
hy den befchadighden zijn fchade (al 
oprichten. 

Ende om datde voorfz. verfekert- 
heyt ende conditien fouden eeuvvigh 
vaft blijven: zo hebben vvy voor- 
noemde Lantlieden ende Eed-genoo- 
ten van P7y, Swyts, ende Puderwald 
onfe fegelen aen deleBrieven gehangẽ. 

Gegheven tot Brusnen, doen men 
telde vande gheboorte Godts, der- 
thien-hondert Iaer ende noch vijf- 
thien, op den naeften Dingfdagh nact 
S.Nicolaes. 

In den (elven Hare zijn 5 un alle dese Each 
bilegien door den Hepfer udovicum bet 
tight. & 
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wWanneer De oneenighepbden in het vück gheſtilt / 

pederDtadt Ende fommige andere landen Van hare Gou⸗ 
ín — verneurs vrouwelijck ghehandelt / ende door 
— — de ſoete ſmaeck des vrühents aenghelockt 
peren hers zünde / traden met de drie gheugenide Cau⸗ 
bonve geeft. tons in verbont. Lucernen was d eerſte / die 

met haer int verbont trat / ende dit geſchiede 
inden Jare 1332. 8— 

Zurich verbont ſich met de vier gemelte 
Cantons / namelijck / Vry, Zwijtz, Vnder- 
wald ende Lucerne, int Jaer 1351 

Zugh quam met de vijf ghenoentde Can⸗ 
tons in't verbondt / fn’tjaer 1352. 

Glaris begaf ſich met de andere Bondt⸗ 
ghenotenindengare 1357, 
Die ban Berne vereenighden fich met de 

_ Bier Cantons in den Hare 1563. 
XXXIL & _ Fmdenzare 151718 gemaeckt de Erf-ber- 

eeniginghe tufichen den Kepſer Maximilia- 
num,Karolum Aerdts· Hert oge Han Ooften- 
rick, ende de Dwitfers, . 
Auden Hare 1393 zĳn de Grifons ín ber: 

bondt getreden met de Loorfz. Cantons. 
Die ban Valaifien bereenighden met de 

ghemelte Cautous/in den zate 1417, ende ins 
denjare 1528. Wiert het verbont vernieuwt 
daor den Biffchopende het Capittel: Fn 
den jare 1475. waren fp vereenight met die 
van Berne. 
Den Abt ban S. Gallen maechten ren eeu⸗ 

wigh verbont met de Cantons Lan Zurigh, 
Lucerne, Swijts ende Glaris,in den jare 1454, 
uiet tegenftaende fp Ween-goederen waren, 
__Mülhaufen verbont fich met dandere Cane 
tous inden jare 1515, 

Rotwijl heeft ſich vereenight met de ghe⸗ 
fepde Cantons/indenjare 1519- 
Van alle welcke Derbonden den Inhoudt 

ghelefen kan Worden inde Republijcke van 
Switferlant, beſchꝛeven Door lofiam Simler, 
Waer toe wpden Hefer wijfen / om hier niet 
den eenen te verdzietigh ende ſommighen te 
laug te ballen: Alleenlijck hebben Wp ee> 
uen bier gheftelt/ upt welcke den Lefer lich: 
telick de maniere haers gouvernements afs 
nemen kan / nadien d'andere Verbondẽ meeft 
al by⸗ na van woorde tot woorde luyden alg 
deſe voorgaende. 
Nu zijn deſe volckeren berdeplt ín 19, Le⸗ 

den / Waer af een Lichaem wel vaſt in een 
verbonden ghemaeckt is. Defe leden zijn de 
13. Cantousg/ de hooghe ende laghe Grifons, 
de Valaifiers, den %bt ban S. Gallen, Mul- 
haufen ende Rotwijl. Daer op nengemerckt 
moet zijn / dat alle Kepublijcken/ Waer af 
eenige heugenis is / altijts drie middelen gez 
bzupekt hebben/ omfichte vergrooten. 

xxxvjn.  Deeerfte was die ghene/Die Die Van Spar- 
Hoedanis ta onderhieldẽ / alg mede die ban Athenen, de 

ge middelen Welcke na dat ſy de ſteden Verkregen haddẽ / 
bp alle oude De felve haer terftont die onderdaniah maec: 
Kepublijes té/eft den boet niet ſterck genoegh hebbende, 
ef gebzupet on: fo groten pack te verdragẽ / vutuineerden 
etek haer felben. Want het valt fwaer/de Ste: 
bergrooten, Den met ghewelt inte houden/ die ghewoon 

zijn inbyphept te leben; ende is defen middel 
de onnutfte van alle d'andere. 2 
De tweede Wiert gehouden aleer fich het 

Boomfche Mick berhief/ doorde Tofcanen, 
hebbende twaelf fteden onder fich/ onder de 
welcke waren Fiezoli, Arezze, ende Voltera; 
ende daer Was een verbont Lan berfchepden 
Bepublijcken/ onder de welcke geen verſchil 
ban authozitept en was / makende de landen/ 
Die fp met ghewelt innamen/ medeghefellen 
ban hare macht. 

XXVIII, 

XXIX. 

XXX, 

XXXL. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI, 

XXXVII. 

Verháel vande Republijcke 
Bet derde middel ig ghehouden daor den 

Gomepnen/ Die bele Bepublijcken met hun 
Yereenighden/ ende alle onder eene Wer leefs 
den/ behalven dat de Komeynen alleen d au⸗ 
thoriteyt ban gebieden ende onderwinden aẽ 
haer behielden. 
VDeſe maniere Wiert gheoordeelt de beſte 
te zijn / ghelijck oock De uytkomſte beweſen 
ee 

_ Bierna mach geftélt worden die Van Tof- 
canen, door de Welche fp Het Bijtk Han Tof- 
canen behielden / met noch een groot deel ban 
Lombardyen, bleven oock langhen tijdt bz 
ende vredigh / tet tt toe datter eerie deugh 
de voort· q̃uam / die de hare ter nederwier p. 

Haer maniere wort huyden ten. dage ban 
de Switſeren ende hare Bontgenooten 
derhouden/ de Welcke alle eene Hepublicke 
zĳn/ die in belen verdeplt is / onder de Welche 
oock geen onderfchept van hoogheptis / ber: 
mits ſy alle de Heeren / die eenige Juriſdictie 
onder haer hadden / verdreven hebben / ede 
en is onder haer gheene andere Oberhept/ 
Dan die Magiſtraet is, Elck is ebẽ hoogh vã 
aenfien onder haer / behalven eenighe die ban 
hare wfhept/ berftant ende deughden / ee 
nighe pzoeben getoont hebber; als mede den 
Adel / die onder heu in grooter achtinge is 
Maer op dat wp pet bpfonders Lan haer 

gouvernement (egghen/ moetmen Weten) 
datmen van peder ghefelfchapeen qhelijck 
ghetal perfouen kieft/ Wanneer daer queftie 
is / om inopenbarenthaette gaen. _ 
Daer zn twee publijche Baden in de ſte⸗ XXXIX. 

den Zurich ende Bafel,die de grootſte autho⸗¶ Bande 
ritept zn / namelijck den hooghen Raedt / twee pus 
wanneer Dat vele fich in den name des gant- Blicke Har 
ſchen bolcy bergaderen; Defenen vergadert —J—— 
niet dan in hooghwichtighe ende gants noo⸗ den pan Zu- 
dighe faken Looy ’t gemepne befte, Want den rich ende Bae 
laghen Baet regeert de Bepublücke daghe⸗ zel, 
lijcks / ende veemt kenniſſe van alle- verſthil⸗ 
len onder den Borgheren ban Zurich- Den 
hooghen Kaet beftaet in zoo. Perfoonen; te 
Bafel in244, Den lagen Aaet te Zurich bez 
ftaet in so. Perfoonen/ erde die Van Bafel 
in 64, Want men felt ban peder gefelfcha 
twaelf fn den hooghen Haet: maer te Suric 
Wozdender 18, onder de Cdelen ghekozen, 
Die ban Surich geven upt elck Bondt drie 
Mannen in den laghentBaet/ ende die Lan 
Bafel bier. Daer bp fiellenfe twee Borgher⸗ 
meefieven/ die in vegbelijche ftadt Hoofden 
banden ghemeynen Baet zijn. Endete Bafcl 
zĳn behalven dien noch tWee Bontmeefters/ 
Diemen Haofden noemt met de Borgermees 
fteren. Daerenboven fent het gefelfchap der 
Edelen fes IB annen in den laghen Baedt/ in 
plaetfe dat de andere ghefelfchappen daer 
henen niet meer als drie en fenden;ende noch 
worden de andere feg ban fodantgen gheſel⸗ 
ik, Bondt gekozé/alg de Magiſtraet 
elieft. 
„Den lagen Gaet wort gedeplt ín oudt eñ 

nieuw. Men noemt die gene DEN oudé Baet/ 
die een half jaer haer Ampt bedient hebben. 
Doch alhoewel defe bergaderen/ Wanneer 
men Baet hout / ſo en worden (pebenwel niet 
altijdt gheroepen; oork zijnder ſaken / die 
alleen van den nieuwen Baedt verhandelt 
worden . F 

‘Te Bafel is den hoogen Raedt Lan gelijc⸗ 
Eé berdeplt/ ende den lagen Raet bergadert 
fich ghemepneltjck drie ofte biermael ter 
weke. Eltken Baedt heeft eenen Borger⸗ 
meefter tot haten Preſident. De area: 

ren 

Sraa 
IN 



van Zwitzetlandts” « 
ſteren hebben nade Borgher-meeſteren de 
tweede macht: Hier af zynder twee te Baſel, 

zE ende Drie te Zurich. . 

greitfeeen mercäelijchfteftach komen. Aile dege Cau⸗ 
generaten tous leven ofſe eene Gepublijche Waren/ 
Kant-dagy/ Nochtans heefteen peder Cantan zijn epgen 
Goeende Opperfte/ ghenamen upt hare pztucipale 
waer die gez ſtadt / ofte ghehucht Want vegelijck houdt 
houden zijne bpfondere Vergaderinghe)/ maer Mans 
woꝛdt. neer ban pets gewichtige verhandelt moet. 

3iju/ wort daer eenen lantdadh gehouden in 
eeu ſtadt / die fp daer-toe verkieſen/ op de 
welcke bier ofte Lijf der voornaeniſte Man⸗ 
nen van pegelijcke ftadt ofte ghehuchte ſich 
laten binden: Op alle voorſtaghen wort gez 
mepnelijcken wel gheactordeert / alhoewel 
d'eene ſtadt over d andere geene authoriteyt 
en mach gebruycken / Cue foo't ghebeurt 
dat den oorlogh voor alle de Cantons bed 
houden wort / geeft een peder sijn gherechte 
beel/twelck tot Dien oorlogh vereyſt is /ende 
“tgene berhregen wort / is een peder gemeyn. 
Wel ig waer/dat/indien ſomwijlen twee ofte 
drieCantong pets met wapenen berkrijgen/ 
dat ſelve enís den anderen niet ghemepn/ 
maer den fodanigen alleen/ diet berkreghen 
hebben,@nde hoewel het den anderen dochte 
5 mede deelachtigh te moeten zijn / ge⸗ 
lick dat wel ghebeurt is / fo en hebben fp 
nochtans niet ghekounen/ om datden Ko⸗ 
ning ban Vranckrijck geoozdeelt heeft (zijn⸗ 
De Gan hun tot Doydelaer in deſe ſwarigheyt 
berkozen) dat particuliere conqueften den 
particulieren oude toebehoozen , Daerom 
Wanneer een Canton Wil bpfonderlijck oor⸗ 
loge boeren/ wort de lichtinge Van bolck op 
zjn epgheulant ghedaen. Maer fndien een 
Meger aengenomen moft worden / (alg b 
erempel/ võoor den Koning ban Vranckrijck 
ban 25000. Mannen te Loet/ fo flaetmen den 
trommel/ ende peder Canton geeft fodanige 
lupden alft hem belieft/ ende alfdan kieſen de 
Hapitepnen onder de z5000. ofte 40000, on⸗ 
trent 25000. ende fenden de andere weder 
om naer hupg/ oock heeft peghelijcke Can: 
ton zĳn befonderen Standaert. 

Velies De Valaifiers Hebben tot eenen Prince 
Vads,” 

Laet ons teahenwaordigh tat het aen⸗ 
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ende Heere / fo Welint gheeſtelick alg inc 
wereltlijck/den Biſſchop van Syon, doo? oc⸗ 
trope Caroli Magni, ende Daer na door ane 
dere Kepferen beveftight: Defen Biſſchop 
Wart doop Kanonicken Van Syon ende eenige 
Gedeputeerden van't gantfche lant ghekaz 
ren. Defen Biſſchop wort eenen Hichter o⸗ 
ver wereltlijcke faken gegheven/ ende Dien 

noemen ſy Kapiteyn / ende alie twee jaren 
op Rerfimiffe wordt Lan des Biſſchops ende 
— — eenen meuwen 

Kapiteyun ghekoren. et 
Beer ebaarbdtderen ſich Heel echter tMdeGrifons: 

lijcken / ende van twee tot twee Haren hous 
den ſy hare lantdaghen te Chur, alwaer fp 
hare Officieren kieſen ende Verkoudighen 
de Wetten, 

Haren Godsdienft. 

Dar dertien Kantons zijnder ſommighe 
die gheheel Booms Catholijck zijn fommie 
ghe gants vermengt / ende ſommighe tees 
nemael Gereformeerde. De Booms Catljos 
liquen zĳn Swijtz, Vry, Vnderwald, Lucerne 
ende Zugh, die aen malkanderen palen; Fri- 
burgh ende Soluthurn zijn berdeplt ban de 
bijf/ oock onder hun / Want Soluthurn is ten 
meeftendeel Catholijck / ende kriburgh Ges 
reformeerde / ghelijtk oock die Lan Zurich, 
Berne, Bafel, ende Schafhuyfen. De ghe⸗ 
mengde zijn Glaris ende Appentfel.De eerfte 
Canton/ inde welcke de veranderinge Van 
Religie boet gheftelt heeft/ Was Surich, ons 
trent den jare 1528. ‚ Ì 
Wat de Orifons aengaet/ die ghene die 
enoemt Wozden de la Ligue Grife zijn mee z 
endeel Booms Catholijck/ende d'andere Gods-otenft 

meeft Gereformeerde, Pofclave, een plaetfe ner Swift 
ftaende onder ’t verbondt ban la Mailon de ren ín 'tges 
Dieu, is verdeelt in Roomſche Catholijcke mepnts, 
ende Gereformeerde / doch hebben deſe ghe⸗ 
ſtadigh eenen Predicant in plaetfe dat d'anz 
bere in bele Haren gheenen — gehadt 
hebben. Onder den Grifons is heteen peder: 
toeghelaten te leven foot hem belteft/ ende 
———— Religie te volgen / als hem goedt 
unckt. 

XLI. 

—J Verhael 
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Kort Inhoudt: 

r Mgang ende grootte van het oude Roomſche Wijck: zijn vermin⸗ 

6 deringe ende merckelijcke verlwackinge Doo? De Borgerlucke oor⸗ 

logem doo het tranſport des Keyſerlijcken Stoels na Conflanti- 

nopelen ; ende ten Derden Doo De Deplinge Conflantini Met zijne kinderen/ 

verdeylende't ſelve in Dzie Deelen. 2.Derdeplinge des yer am Ooters ene 

De Welters: ende hoedanigh de Deplinge was ten tijde Caroli Magni. 3.Öes 

nerale beſchrijvinghe ban Duptlant/ zijn grenſen amgang / ende Pꝛobin⸗ 

tien: ende eerft Ban Alfacen ende zjne voornaemſte Steden. 4. Dan VVir- 

tembergh, zijne Steden ende Balteelen. s-Franckenlandt, zijnde buf Princen 

onderworpen; zijne geenfen/ ende boopnaemiie Steden. 6. Dan Zuaben enz 

Be Bohemien; van De lengde ende grenſen deſer twee Staten / ende stine boor⸗ 

naemtte Steden. 7. Moravien, zijne Kevieren / Gracklchappen/ Heerlijck⸗ 

hepden ende zijne Hookt ſtadt Olms. s.Beyeren, hoogh ende laegh ; zijne 

boopnaemfte Steden. o.Ooftenrijck, zijne Kebieren ende boomaemfte Dtez 

Den. 10.'t Graefſchap van Tirol. 11.Stiermarck, zijne Graeffchappen ende 

principale Steden. 12. Karinthien, ende zijn grootte Steden. 13. Vader- 
kraun 
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__krain ende Oberkrain. 14. VVeftphalen, ende zijne voornaemſte Steden. 

15. Cleve ende zijne Steden. 15.Guliek. 17.'t Hant- graefſthap van Betten. 
$. Turingen. 19.Oudt Saxen, opper ende neder/ sijne Gracffchappen ende 

/ Steden. zo. 't Marquiſaetſchap ban Braadenburgh, in tween _verdeplt. 
21.'t Graeffchap van Mansfeld. 22,Lufacez. 23.Silefien. 24. Mey(len. 

25. Liegel. 26. t Aerds-biſdom ban Trier. 27. Holfäcen. 28. Befancen, 
29. Onder welcken climaet Duprlandt gelegen is/ zijn ongetonde Locht, 
ende kouden Winter: overvloepende in alderlen ſoorte van Kozen erde pluc⸗ 
granen: Silver; Goudt / koper) Pſer / ende Loodt-mijnen; Zout-fontepren 
ende Mijnen: Wijngaerden! ende Daffraen. 30. Partituliere aenmerckin⸗ 
ge Der dinghen / die peder Provintie ban Duytflandt boort brengt / ende eers 
felijck van Alfacen, overbloepende in Kozen/ Wijn / ende Wendinghen. 
31. Waerom de Duntſchen eectijdtg Germani ghenoemt wierden: geen ghe⸗ 
bruyck hebbende van Gout / Silber / noch rappier. Hoedanigh hare wapts 
nen ende manieren ban ſtrijden waren. Kieſende haerder Koninghen enbe 
Pelt-overften. Hare vrouwen Keijgh-kundigh ende moedigh/offerden mans 
nen aen den Godt Marcurio. Onderhoudinghe der nieume Want in hare 
aenſlagen. Bare vergaderingen gewapent sijnde. Dare oefeningen upt den 
Krijgh ende in tijt van veede. Dare kleedingen. Kuyſheut hHaerder Bzous 
Wen. Dtraffe dev overfpeelder ende dootſlaghers. Hare gal-malen ende 
Banquetten / op De welcke ban vreets ende oorloghs· ſaken gehandelt wieet, 
Oeffeninge van jongs aen tot De wapenen. Dare Jaren berdeplt in drie gez 
tijden. 32. Particuliere aenmerckinghen op De zeden eenigher bolckeren in 
Duytflant. 33. Bande Saxile / beedeplt in drie Staten. Genepght tot Ue 
goderpe/ tot eevinge ende aenbiddinge Der Boomen / Fontepnen / Bollen) 
ende andere pdelbhepden. 34. Hielden de Baerfegh-kontt in grooter achtins 
ge. 35. Maniere van leben ende Wetten ban Die ban Zvvaven-lant. 36. Ban 
Die an Beyeren. 37.Be Hoogh-duptlehen teghenwoordigh ín vier Staten 
berdeplt/ ende hoedanigh hare manieren van leven zijn int alghemepn. 
38 Particularitenten ban peder P2obincie in hare wettensete. 39. Rijck⸗ 
dommen ban Duyrflandt ín Silver mijnen ende andere: Fonteynen ende 
Putten Lan Zout-water: Koophandel ende Lerfchepden hant wercken: 
Sranckfoostfe Miſſe: Fnkomtten der Steden ende wereltljcke Princen. 
40. Ban Deg Keyſers inkomkte. 41. Hoedanige Berchten der Kepferen Ka- 
rolus V, ende Maximilianus IL, unt Duyrflant bergaderden/Wanneer (p tegen 
Den Turck trocken · 42. Getalder Soldaten, die het Kijckte velde kan 
brengen. Dan Get Duntle Boet-bolck ende hare Rupterpe. 45. Barc ſterck⸗ 
ten ter Zee. 44. Wanneer ende doo? Wien het Rijck erbelijck zijnde, kieſ⸗ 
baer ghemaeckt ig. 45. Dan De Drie Heden des Rijcks / waer af de 
feven Keur-Woetten het eerfte zijn. 46. Dan het tweede Lidt; belfaende in 
Printen ende Braven. 47. Van het derde Lidt / beftaende in Hanſeſteden. 
48. Dan den Circkel·Kaedt / ende waer tot Die ingeltelt is. 49. Inllellinge 
van de Keplerlijcke Kanter ban Spiers. so. De Ampten ende Hooghepden 
des Vicks / gebracht coc het getal ban bieren. sr. Hoedanigh de ſittingen 
inde Landt-Dagen zijn; ende welcke ordre in De generale Proceſſten gehou⸗ 
den wo2dt. 52. Bande due Raden / die op De Landt-dagen ſich binden las 
ten / ende in welcke perfonen elcken Raedt beltaet. 53. Dan de Keligie Der 
Hoogh duptlſen / ende het begin ende den voortgang der Lutherſen / Swin⸗ 
gelſen / ende andere in deſe Landen. 54. Ordentlck verhael Der Kepleren / 
haer leven / rijck / ende Doodt. 

mee Et oomſtche Bick (‘twelck j nauw ) begon aldereerft zn af-gang te nes 
A me 5 fich ten tüde Trajani uptftrechz | men daar de Bozgerlijcke oorloghen ban 

Begin dee & OS 
wknsinbes 7 

Üd Bte van de Dpaenfe Zee af / tot | Galba, Othone, eude Vitellio ; ín Welcherg 
(FE Dover ben Tyger, ende Van de | tijden het Heger/' twelck in Engelandt lagh/ 
ES ata eo Atlantife Zee tot de Perfife | op het vaſte Landt trock / ende Hollandt 

: CREE) golfe toe / ende Vanden Bergh | miet noch andere ghebupz-landen Wierden 
Ker. Atlas tot het Wout van Caledonien, paelde | op-roeriah; fo datde Frontieren in korten 

aen de Biviere Elbis, ende paffeerde den Do- | tijdt Lan Krijghs-bolck ontbloot — de 
ar maten 
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Sarmaten den Danouw paſſeerden; de Ala- 
‘ni goeren pe Calpife havenen voorbp; de 
perfianen naneñ toe in macht ende aen: 

Van den Staet des Key fers 

| 
fien; de Gotthen liepen Mifien’ ende Ma- 
—— af; ende de Francoiſen guamen u 

aulen. 

EN 
* Re Groot Do wer van Mier 

@, 

Romer inde VS Penaemt ne 
funtinop len. 

4 
en, 

' 

Conftantinus Magnus Herftelbe daer naer 
het Ack in zjn ouden glauts / vermits dat 
hyde Borgerlicke twiſten ſnoorde / de Cp: 
rannen ende Barbaren beteugelde / ende 
bedwong de Volckeren( vyanden des Loom⸗ 
ſchen Staets) in tuſte te leven. Ekenwel 
richte Dp twee ſaken aen / die deſe Monar⸗ 
chpe eenſdeels ſeer verſwackten. D'eene 

bie be Dios Was / dat hp den Stoel deg Boomfchen 
nacchie ucks te Conftantinopolen berboerde / en: 
antſeh bees De trick daer door Verf wachte: Want het 
wackten. ig een gants fekere fake/Dat evẽ als de plan- 

ten ovér-gebzatht in andere plaetfen/ gants 
berſcheyden ban climaet ende geftalte/gants 
Wepnigh ban Gare natumlyche deugde 
houden, alfo oock de menſchelijtke dingen; 

— 

ende vooruemelick de Heeren / berlieſen beet 
van Hare ſterckten / boor de meingherlen 
veranderingen. Want dit was de oorſaecke 
datden Haedt nopt hadde Willen toelaten, 
dat het Boomfche bolck be Stadt berlaten 
foude/ om be Stadt Ver te bewoonen / de 
welcke nochtang veel ſchoonder ende gez 
mackelijcker was;boornemelek niet / wan⸗ 
neer omen bande Gaulen ingenomen had⸗ 
de geweeft. B'andere ſake wag / bat hp Get 
Wijck in drie Declen berdeplbe/ om ’tfelbe 
onder zijnen kinderen te bebeplen: ‘t welche 
ghefchiede inden Pare 541. fo dat baneen 
groot ende machtiah Büjck/ hp drie maeck⸗ 
te/ende dat met merckelijcke verminderin⸗ 
ge van macht ende aenſien / ende sijne fonen 

amende 

kj 
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tomende malcanderen te beooglagen/ vers 
nielden malcanderë bermaten/ dat het Gijck 
bleef gelijck alg een lichaem fonder bloet: eñ 
alhoewel dat het ſich ſomwijlen onder eenen 
Prince beveentghde/ nochtang is het tſedert 
Dien tijt fo licht tot berdeplinge te brengé ger 
Weeft/ datment dicmael Mm twel verdeplt gez 
fien heeft:fo dat het Ooſten eenen Kepfer/ en 
t Weften oot eenen hadde, ter tút toe dat O- 
doacer Koning ber Herulen met eene groote 
Bepz-cracht in Italien gekomẽ zijnde/Augu- 
ftulum door wanhope bedwong het Weſter⸗ 
—— te verlatẽ 't welcke —— in dẽ 

ate 466.om dieſwille dat de Hunnen alree⸗ 
De DE Danauw gepaſſeert warẽ: Alaricus Ro⸗ 
ning der Wandalen, hadde Romen íngenomé, 
die te boren Andalufien al jn hadden genomẽ 

habt/Daer naer Aftijcken ; de Engelfthen 
*_Groot-Brittangien-; De Bourgondierg Pro- 

vencen; de Frantoiſen Gaulen zeñ de Dunnen 
Pannonien,nu Hongaryen genoemt. 
Den kepfer luftinianus heeft deſen Dtaet 

een weynigh onderhouden/ aengefien bat hp 
de Wandalen upt Afrijcken, ende de Gotthẽ 
upt Italien — den jare 556.doch fulcr en 
duerde niet lange; bermits dat in den Pare 
613, de Wapenen ef! Seckte van Mahomerh 
bepde de Gijchen begonden te quellen / die in 
wepnigh tits vande Dârazinen verdruckt 
Wierden/Doen namelijck Wanneer fp hun bps 
na geheel meefter maecten aẽ d'een zijde ban 
Syrien, Egypten,ende de middellantſthe Zee; 
ende aen D'ander Van Afrijcken , Sicilien, eft 
Spangien, ende dat in den Pare 735. fp noch 
arbonne,Avignon, Toloufen, ende andere 

omliggende landẽ innamen. Zo dat het Wes 
ſterſe Gijck allenafkeng tot niet gebracht is / 
ende het Oofterfe bleef fa ſwack / dat de ſtadt 

Cenfsns 
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Gonftantinopolen ſith ter nauwer noot tez 
gen Mahometh befchermen konde/ fo verre 
Was het vandaer / dat het den Weſterſen 
bpftandt konde doen. Cwelcke Leolll, wel | 
aengemerckt hebhende/ befloot het Wefterfe 
Rijck tegheven aenKarolum Magnuim, Koe | 
mug ban Vranckrijck, ’t welcke oock ghez 
beurde inden Hare Sco, 
So is dan t Wefterfe Bick ban het Oo⸗ 

ſterſe afgefchepden/ im ſulcker boeghen/ dat 
de Griechen Looy haer deel fouden hebben 
Ban Napels ende nee af @oft-Waerts 
Aen / met Sicilien ; Beneventum bleef. boor 
Den Lombarden; de Venetianen bleven neuz 
trael in bephept fitten: voorts Was derefte 
booꝛ Caroſo Magno. Blondus ſeght / dat dez 
fe deplinge aldereerſt vande Kepferinne Ire- 
neam goet gehent Wiert/ daer naer doo, den 
Kepfer Nicephorum beveftight. FPen wil 
dat door dit middel den Paus Leo Het Wez 
fievfe ärjch aen den Duptfen gebracht heeft / 
om dat Carolus ban Duptfchen bloede ende 
afftomft wag/ gelijck oock alle de Franc: 
ken/ die in Gaulen quamen/ upt Francken- 
Dat Waren/'twelc een Lantfchap in Duyts- 
ant ís. 
Bier door dan is het Gijck berdeplt ghe⸗ 

bleben/ fa dat het tſedert nopt en heeft con- 
hen geeenight worden, niet teghenftaende 
manuel Commenus hebbende alleen de pri⸗ 

Vatie van Frederico I, groote giften den 
Paus Alexandro III, prefenteerde: ſoo dat 
deſe oneenighepdt began door de overdracht 
des kepferlijckenSDtoels te Conftantinopo- 
len, ende is inde berkiefinghe Caroli Mag- 
ai tzijn Volkomen ghebzacht/ die ban Het 
gene hem door den Paus geaffigneert Was, 
Den befitter bleef. Tſedert is het Gijck noch | 
afgbhefneden/ foo datter niets aen Was dan 

uytſſandt ende een ghedeelte Lan Italien, 
vermits dat den Paus in Icalien Hele landen 
beedelcken beheerfte: ende de Venetianen, 
die als tuſſchen bepde de Bijcké den ſcheyt⸗ 
muer waren / leefden ín eene abſolute vry⸗ 
hept / ſonder pemanden onderworpen te stu: 
So Waren oock de Koningrücken ban Na- 
pels ende Sicilien (die de Pormamen den 
Griecken afgewonnen hadden) Beenen han 
de Roomſche kercke gewosden; eèrft onder: 
den Anti-Paus Clemente, daer na onder Ni- 
colaum IL, ende zijne navolgeren / die in dez 
fen’t gene den Anti⸗ Paus voor het gemep⸗ 
ne befte gedaen hadde/ alles Loor goet ken⸗ 
den. Lombardyen ende Tofcanen, eenfdeels 
door de wzeethept der Kepferen Henrici IV, 
ende V, oock Fredericil, ende IL, jegens den 

aufen/ zijn mede afgheſcheurt Want door 
aren muptachtigen aert beden fp den kep: 

feren altijtg meer moepte ende koften aen/ 
als fp hun konden voordeeligh zijn. Weſhal⸗ 
ben Rodolphus niet alleenlyck befchzeumt 
en Wag in Italien te tvechen/ (bermits dat 
de teghenfpoeden ende ongelucken zijner 
boozfaten hem berfchzickten) maer berz 
Kocht den bolckeren oock hare bephept/ ee⸗ 
nen pegelijcken dient lufte/ ende dat om feer 
goeden koop: Want het die Van Luka niet 
meer alg 10000. kroonen en koftede/ ende die 
ban Florencen niet bobẽ de Gooo, Aldus de 
macht ín Italien den Rijcke ontbrekende) als 
oock het aenfien/ en fchooter niet meer ober 
als den blooten name; fo dat de Marck⸗ 
raven ban Milanen ende eenighe andere al: 
es innamen Wat fp konden/ fonder den Kep: 
fer andere eere op te dragen / alg ban hem de 
inhuldinge te vereyſſthen. Delfg Francifcus 

Vanden Staet des Key fers, 
Sforcia, hebbende Get-lant ban Milanenic 
ghenomen / doeft ſith ſelfs daer oock inhul⸗ 
den / meynende dat hp ſich door de ſelbe nid⸗ 
delen het Landt behouden konde / doo: ve 
welcke hpdat verkreghen hadde. Teu ber 
ſlupte / het Hijck is hupden gbebeelich agit 
Duytſlandt overghebzacht / oock ie in vele 
peel aldaer demacht des Keyſers ber⸗ 
wietigbt. —* 

Maer om tot zijne beſchrijvinghe te hos 
men / moetmeneerftelijck int geverael ban 
Befe landen ſpreken / welckers greüſen in 
diſpuyt zijn. De alderoudtſte hebben Duytf- 

III. 

Generale 
lant, bepaelt met den Gijn / Danouw/ oe afdeplinghe 
Zee/ Bon ofte Tanaissende met Ponto, Euxi- 
no, fte Mare Majore.. Die daer maer ghez 
komen zijn / alg, Strabo, Ptolomeus, Pom- 
ponius Melus, Plinius ende beel andere, fa 
„Griechen ale Latiuen / beftoten het tuſſchen 
den Bin ende de Viftule: Tacitus feght/dat 
de Duptſen ban de Sarmaters ende Daz 
tiers beeleer dDooz een onderlinghe vreeſe 
ende gheberghte/ alg door de Viſtule afghe 
fchepden zijn. 
Bach hupden worden Duytflandt alle die 

Landtfchappen toegeepgent/die hare ſpra⸗ 
Ee ghebzupcken: fo dat het boven de limiten 
Prolomei ende ban Den Danouw oock Rhe- 
tien of het Laut der Grifons, hoogh Pan- 
nonien, ende een deel Han Slavoniem bes 
gript/tot het Landt van Trententoe. 
De Duptfen hebben oock over den Gijn 

befeten de Steden Conftantz, Aufburgh, 
Worms, Ments , Confluentz , Bonne, ende 
Ceulen, met noch veel andere plaetfen tot aẽ 
de Zee toe, Men rekent oor hupdé de Zwit⸗ 
ſers /ooc dejdrullé/die af geen zijde de Viſtule 
Woonen/ onder de Dupt{en/fo dat Duytflant 
fich ober den Bin uptftrecken foude tot in 
Picardyen ende Bourgondien aen de Weft-zijs 
de/ ende ten fupden tot aen de Alpes: foude 
oock ten ooſten Pruffen ober de Diftule bez 
grijpen / endeten Noorden met de Zee bez 
paelt zijn. 
Maer latende alle de landen/Die dE Keyſer 

nieten erkennen / alg Neder-lant ende Swic- 
ferlandt, fal ick beginnen met ’tLandt van 
Elfaz, ligghende opde Frontiere ban Zwit- 

ban Duys 
ant. 

ferlandt. Dit Wort berdepltin hoogh ende Wan Elfz. 
laegb: 'thooghe is een Wandtgraeffchap, 
begrijpende Suntgow, ende Prifgow: Defe 
autfehe Coutrepe begrijpteen groot getal 

Steven, ghehuchten ende Dorpen/ ende 
Woet alleſins bewoont. Zijne voornaemſte 
Steden zijn Rubeaquum (gebouwt Lan den 
Gomepnen / ende nu Rufach ghenoemt) 
Schleftar ofte Seleftadt ín opper-Elfan: Fri- 
burg ‚ende Straf burgh ín neder-Elfan. Defe 
laetfte plaets is gants ſterck / ende heeft eer 
ven wonderbaertijcken toorn / hoogh zjnde 
574. Geometriſe ſchreden. 

Het Landt van Wirtenbergh grenſt ten IV. 
ooften ende ten Zupden meteen ghedeelte —* —— 
ban Zwabenlandt, ten Poorden met Franc- tembergb. 
ken-landt, ende ten oorden met des Paltſ⸗ 
graven⸗Tant. Den Neccar loopt door het 
fchoonfie midden deſes Kants. Fn defe con» 
trepe zijn vele Steden ende een menighte 
Dorpen: zûne hooft-ftadt ig Stutgarden : de 
andere voornaemſte Steden zijn Tubingen 
ende wirtembergh, bie het gheheele Landt 
zijnen name geeft. 
Francken-landt heeft tot grenfen ten ſipden Vv. 

Zwaven, ende Beyeren: ten weften ven Bijn, Francken. 
ten ooften Bohemen, ende’tlant Van Turin- lant. 
gen, ende ten Hoorden 't landt Van Heffen, 

ende 
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ofte van Duytf-landt: 
efi’t genoemde Turingen: Zijn voornaemſte 

teden zĳn Wirtzburgh (welkers Biffchop 
ich Hhertogh, van Francken-landt noemt/ 

doch niet bau’t gheheele/ maer vant meefte 
teel deg Landts daer naer Bambergh, ende 
fchoone Stadt. Defe gantfche Provincie is 
bof Princen onderworpen/ namelijck den 
Biſſchoppen Lan Wirtzburgh., Bambergh 
ende Mentz, den Burghgrave ban Norem- 
bergh,ende den JPaltz-grave aen den Bijn. 

_ Dicht bp Francken-landt, aen den Bijn/ 
fietmende Stadt Spiers, alwaer de Kepſer⸗ 
lijcke Gecht- kamer is: daer na Worms, Vers 
naemt om de Landt· daghen aldaer tot ver⸗ 
fchepden-malen ghehouden: hier na Ments, 
welckers Aerds Biſſchop oock Keur⸗ vorſt 
is; ig een ſtercke Stadt/ Wel van zijne ge⸗ 
Iegenthepdt/mupzen/ alg Van Valck; is gez 
leghen op ben Gijn ende Mein, Franckfort 
aen de Mein is bermaert omde Marckten / 
Die aldaer tWweemael des Haers ghehouden 
worden / oock om dat aldaer den Kepfer gez 
Bozen wozdt. 

Swaven-landt ís het aldaerhooghſte deel 

van gheheel Duyt{lant: paelt ten Ooſten aen 
Bohemen, ten Rogtden aen Francken-landt, 
ten Weſten aen Elfaz ende aen den Ehüin / 
ende ten Zupden aen Beyeren ende de Alpes. 
In dit Landtis het begin Lan den Donauw: 
Dit Landt heeft eermaels een Kanürgrijck 
gheweeft/ daer na een Hertoghdom / einde is 
thang onder berfchepden Princen / welcker 
gheen denname ban Hertoghe deſes Hants 
en draeght. Den Hertogh Lan Wirtem- 
bergh befit het befte deel daer iu. Zijne voors 
naemfte Steden zijn Aulburgh, op de rivie⸗ 
re Lech gheleghen. Olms op den Donauw, 
niet ſeer groot/dach neeving-rijc, Norlingen 
ts in een fchoon dal gheleghen/ ende heeft 
drie mijlen omgangs. Daer zĳn oack noch 
— ,Keyſerlijcke / die Vrye genoemt War 
en. 
Den OER ede Mep: 

fer befidt oock het Koningrück Bohemen, 
legghende mede binnen de palen Lan Duyrf- 

lant, Dit Koningeijck grenft ten Doften aen 
Moravien,ende een ghedeelte ban Slefien;ten 
Zupden aen Ooftenrijck ende Beyeren; ten 
Weften aen’t Lant ban Nurembergh, ende 
ten Rooden aen Saxen ende Meyflen. Bet 
Bog ban Hircinien omvangt het ban allen 
kanten ; is ban ronde forme/ ende men kan 
zijn middel-punt ín drie daghen pafferen. 
Nndere fegghen/bat het 36. WBobemife mü⸗ 
lenlangis. De Aivieren doo: Dit Koning: 
rück bloepende/ zijn / Labe, ende Wolda, 
boosts Legre, Saffage, Giſer, Miſe ende Vato, 
die bun meeft inbe Labe ontlaften- Pragen 
ís de Hooft· Stadt / de welcke in drien Verz 
deplt wordt / namelijcken / het groote, 'tklep: 
ne ende’t nieuwe fn » ‘tgroote wordt 
ban de andere boor De Riviere Wolda af-ge- 
fchepben. ' 
Moravien, eertjdts Marcomannia, trecht 

zijnen naem bande riviere Moraven, is ten 
Ooften ban Hungarien ende Polen geſchey⸗ 
den/ ten Weſten Lan Bohemen, ende ten 
Moorden ban Slefien door Bergenende Air 
bieren ; aen de zÿüde van Moftenrijck / Waer 
af het ten Zupden ghefchepden is / is het 
vlack / zijne Gibieven zijn Morave, de Noire, 
de Suitte, Trayze,lgle, Have ende Suarte, An 
Moravien zijn twee Graeffchappen met 
noch eenige andere Beerlijckhepden. Dine 
Booft-ftadt fg Olms, ban de Bohemen Ho- 
lomatz genoemt/ ende Daer na Brin, 

| 

ee ——— ——— —— 

Beyeren begrijpt de tontrepe/ die de Narif- 
fi, nu Nardaów gonoemt/ fn hadden / ende is 
Door den Donaw van de andere gefchepden; 
begrijpt oock het Wandt van de Noricos eu⸗ 
de Vindclicos. Cen Nooꝛden paelt het aen 
Francken-landt, ten Weſten aen Swaven, ten 
Zupdenaen de Alpes, ende ten Goften den 
Ooftenrijck ende Bohemen. Beyeten is twet- 
derley / namelc/ hoogh eride laegh: het hoo⸗ 
ge light aen dees zijde van den Danouw· Zijs 
ne vooruaemſte Steden zijn Munchen , erde 
op den Oeber vande [let light Ingel-ftadt 
(de Woon plaets des Hertoghs) albraer een 
vermaerde Vuiverſitept ie; Frelling een Biſ⸗ 
fchoppelijcke Stadt: ende generaljcken urt 
ganttche landt zint 34- tamelijcke Steden. 

Neder-Beyëten light aen geen zyde van den 
Donauw,begrüpt 34. Steden) 46. gehuchten / 
ende menighte Lan Dorpen ende Kaſteelen. 
Dit deel Wordt Nortgow ghenoemt : zijne 
Booft-ftadt is Norembergh ghenoemt/ de 
welcke acht mijlen omgang heeft / verciert 
met verſcheyden koſtelijcke geſtichten / ende 
met twee: mupren omdat. D'andere voor⸗ 
naemfte Steden zin Regenfpurgh, eertiĳdte 
Augufta-Tiberia, ende te voren Artobriga 
genoemt/gelegé op den Donauw, Paauw op 
den mondt Lan de riviere lun , Die fich in den 
Donauw ontlaft,Lanfhut op de Iſer, eñ Saltz- 
burg op de riviere Salz. 
Ooftenrijck was eertijdts opper-Panno- 
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VIII. 
Beyeren, 

ies 
nien genoemt. Greuft ten Ooſten aen Hon- Ooftenrijck. 
Saryen, ten Zupden aen ’t geberghte ban 
Stiermarck , díe fich tan de Alpes af tot ín 
Hungaryen ende Gerber uptftrecken;ten We⸗ 
ften Beyeren; ten Noorden aen de riviere Teye 
ende Moravien. De Rivieren ban Ooftenrijck 
zijn den Donauw, die midden door’ t landt 
henen loopt / de Onafe de Traun, de Erlaf,de 
Trayze, de Ipfie, de Melice, de Marchie, be 
Teve, ende de Leytce. Ooftenrijck ig een 
Aerds-Hertoghdom , welckers Hooft-ffadt 
Weenen í8/ eertijdts Flaviana ofte luliobona 
genoemt / de welche ſchoon / rijch/ende met 
een heerlifcke Wuiverfitept verſien is. 

Det Graeffchap ban Tirolig gelegen tuf: 
fchen de Thcfin, de lun, ende Alpes, trecken: 
de zijnen name bande klepne Stadt Tirol, 
Dit Landt was eertidts een gedeelte ban 
Rhetia: zijne grenfen zijn ten oorden Beye- 
ten, ten Zupden Lombardyenten Ooſten 
Marka Trevifana ende Friuli, ende ten We⸗ 
ſten Zwitzerlandt , Zijne boornaemfte Stes 
den zijn Infprug, de Waort-plaetfe ban den 
Heere deg Landts / alwaer dock De Becht: 
Eamer ende’t Parlement ban Ooftenrijck 
ís, daer naer Brixen op dE Ife, ende Voorts 
Trenten, bermaert Ban Wenen des Concilij, 
aldaer —— ; het heeft een ſeer ſchoon 
Hafteel . Men ſietr daer noch de Steden Ma- 
ran op de T hezin , Bolzan ende Hale. 

Stiermerck, eertijdes Valeria genoemt/ ig 
een klepn Landt / ‘twelck tert Noorden aen 
Ooftenrijek, ten Weften met Caernten, ten 
Zupdert met Croacien ende Slavonien , ende 
ten Ooſten tet Hongaryen paelt. Det ie 
doo: Fredericum Barbaroffam ín eenn Derz 
toahdom opgericht. An bit landt zijn beel 
Graeffchappen; onder andere dat ban Wa- 
rafdin op de mure,ende Lebnan op de Drauw. 
Zijne voornaemste Steden zhu Cilte, Fruch 
ende Greczie,met een feer ſterck Kaſteel / ooc 
de Stadt Sepian. 

Kaernten ofte Carinthien, grenft ten We⸗ 
ften ende Zupden met Carniole, ten Doften 
ende Noorden met Stirien ofte Stiermarck. 

zijn 

X. 
Tirol, 

— 
Stiexrmarck. 

ee 
Kacrnten, 
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Zijn befte Stedenzijn Wolckmarch ende 
Villac, alle bepde op de Drauw ligghende/ 
Marchburg ende Clagensfurt,eertfjdtsClau- 
dia: maer S,Vitig de Hooft ſtadt des 
Landts. Ae 

Daer zijn tweederlep Catniolen , ’teene 
wordt gemepnlijck genoemt Vnderkrain; 
d'Bertoghen ban Oöftenrijck befitten daer 
bele Steden in/ ende ouder andere Gorice, 
op dE ribiere Sont, Bet ander Carniole wort 
„genoemt Oberkrain,ende ig gelegen tuſſchen 
be Noꝛiſe geberghten ; wiens voornaemſte 
Stadt Lubianefs/ bande Duptfen Laubach 
genoentt,. Sh 

Weftphalen wordt vande fominige Loor 
het rechte ende oude Saxen genomen: zine 
„grenfen zin ten Ooſten de riviere Viler, ten 
dooden Vrieflandt, ten Weſſen den Aijn / 
eude ten Zupden de Bergen van Heffen. Zij⸗ 

KHT. 
Carniole. 

XIV, 
Vveftpha- 

len, 

IK 

NN 

AN 

Van den Staetides Key {ers 

| 
ne vooruaemſte Stedert zijn Muníter, Du- 
feldorp, Oldemburg , Ófnabrug , Minden 
ende Heverden: Een groot deel Defes lants 
ieden Biſſchop van Ceulen afidérworpen: 
welche Dtadt op den ijn light hebbeude 
dubbele grathten/dubbele mupzen/ 84, To⸗ 
reng/ende 19- Parochien. 

Bet Bertoghdom ban Cleveliagbtopdefe xv. 
ende gene zijde deg Rins / tuſſchen tHeulfe't hertoch⸗ 
Landt ende 'tDticht ban Verecht. De Beer: dom van 
(ekhepbt van Raveftein behoort Daer mede Cleve. 
onder: De grootfte Steden zijn Cl-ef‚ Wefel, 
Reez, Emmerick, ——— Krtanenburgh, 
Duyfborgh erde een ge andere. 
Bet Landt ban Gulich neemt zijnen naem xvVi. 

Yan de Booft-ftadt/ die feer fferckis/ ende Gulick, 
deſe based jaren van ben Marquijs van 
Branden — —— var Nieuw- 
burgh ingenomen / dach nu bande Dtaten 

Ae 

PE | 

mined 

— — — 

Johannes — H. 7— — Gu 
3 * 
Berge, Grave Dander Marck et. Heer tot R@enstijn 

Jk PVA — 

715 * Bet 



XVII, 

A 

ofte van Duytſ- landt. 
„Her bereen Probintien befeten- Wordt. 
Bi ambten ber Aant han Cleef iagdt 
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| terbteboort Han Helt bedifpifteert/dewelche 

paetendert gererbtichepe a sfelwe tee 
bk RIEL 

Vet Landt-graeffthap ban Hellen grenft 
xLandte ten Boften aen Turingen, ten Zupden aen 

ban 

XVII. 
Turingen, 

gtaeffchap Francken-landt, ten 3k rie 
eſſen. Jensende ten Poopden aen Bru 

aen Weſt pha⸗ 
anſwijck, Min- 

den ende andere Heerlckheyden: zine voor⸗ 
naemfte Steden zyn Marpurg , alwaer een 
Beerlijche Vnivẽrſitepyt iẽ / Caſſel des U adt: 
raven woonplaeis / daer na Bubach, ende 
ffeld.. Onder befen Landgrave behooren 

fonumige Graven, Waer af den Grave ban 
Waldek ben boornaemſten is· 

Det Landt ban Turingen Geeft ten Joore 
bende Niviere Sal, ten often het Hercivi⸗ 
fe Wout / ten Weſien de riviere Vver, ende 
ten Zupden het Curimger-waldt, Dit 
Landt ig een Hondt raeffchap/ “welck 
nietmeer alg 12, duptie mijlen leugde ende 

breedde Heeft : ende ebenwelbegript het 12, 
raeffchappen ende fo Veel Abdpen/ 144, 

Ben / ende fu bele gehuchten ofte klepue 
tedekens/ bebalben noch 2000. Dorpen 

eude 250. Kafieelen. Zijne Hooft · ſtadt is Er- 
fourt, gelegen op de He biere Gere, eene Van 
de grootfie Steden ban Duytſſant d'andere 
rootfte Steden zijn Weymar op De Ilm,ende 
fenach op be Nefle, alwaer een ſchone Vni⸗ 

verſiteyt is, ie 
Pet oude Saxen begreep eertijdts Welt- 

phalen, Meyſſen, Lufaz,Manffeldr, endeees 
nige andere Landen: aengeften Datfe alles 
omviug Wat tufiehen deu Rijn, de Elb, ende 
be Duytſe Zee Wag; ** tuiſſc hen de ribies 
re Leydore tot in He en ende aen de Franz 

tieren van Turingen. ie cgs rf 
tren 

XIX. 
Saxen. 
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trent tmiddel punt dee Tandts was. Mais 
thang verdeylimen Saxen ín opper ende 
neder-Saxen: de Pooft-ftadt ban eisen 

b gele⸗ xen is Wittembergh op de ribiere 

Saxen;doch mach beguamer ín Meyſſen ge” 
ftelt Worden, 

| ‘gen, Sommige feller ootk Torge ín Opper- 

Jt 
4. ⸗ 

— 
— Wah, 
Pryfssen) Gul Clu 5Borg 

De Booft-ftadt ban Neder-Saxen ig Albe, 
Dicht bp de Welcke ManfFeldt gelegen is 
Hooft · ſtadt zins Graeffchaps. De Graef: 
bele Ban Lauvemburg, Meckelemburg, 
ende Lunembufgh behoozen mede onder 
Neder-Saxen , fo ſommige Willen/ gelijck 
oock Holfteyn, Stormar, ende Dithmarfen. 
Boven Saxen, aen de Noordt zide / fietmen 
Magdeburgh op be Elb, fferck ban mupzen 
ende gelegentheydt / waer af den Aerdts bif⸗ 
(ebay den name draeght ban Primaet Lan 

uytflandt te zijn ; albaetnel bie ban Mentz, 
Tryerende Keulen, gem nergens inen wije: 
Ken/ niet meer alg den Kerdtg-biffchop van 
Saltzburgh. Ei 

a al — 
Markgraf Da zBranden wah, Hertachan 
—— 

Grm2oran Rvenshurdh, — 

Det Marquiſaetſchap van brandenbutgh 
light ten Doften van't Neder-Saxen , ende 't Ma 
Wordt in tween berdeplt / namelijck in oudt — 
ende nieuw, d' Hooft ſtadt ban t oude is denburgh, Brandenburgh, op de riviere Havcl. Baer 
d Hooft· ſtadt van ‘tnieuwe/ is Franckfoort 
op de Oder. Daer is noch Berlin, de woon⸗ 
plaetfe der Marquiſen / die eene der Keurz 
boften deg Rijcks is ende onder de mach: 
tigbfte Porſten van Duyellandt behoort gez 
felt te Worden / aengeſien hp behalven defe 
twee TParquífaetfchappen noch eenige Ste: 
den eñ Graeffchappêin Lufaz, ende Slefien 
heeft: ende men a bat zijn Landt meer alg 
Go. Buptfemülen lang ig / {n’t welcke men 

55. Steden 



ss @teden ênde c4. gehuchten telt, 
Bet Graefſchap ban Manffeldt ig een deel 

ban Het Neder-Saxen, ende Heeft tot grenfen 
ten Ooſten de riviere Saltz met het Aerdts⸗ 
Wifdom Lan Magdeburgh: ten Zupden 
Turingens ten Weften de Gracffchhappen 
van Schwarrzenburgh, ende Stolbergen. 
Onder dit Graefſchap Maen noch vier ande + 
re Graeffchappen/ namelijck Arnfter, Wy- 
pren, Werhin ende Quernfurt, behalven het 
Deep van Saxen, ende andere 

eerlijckhepden, Zijne voornaemſte Steden 
n Manffeldt, dicht bp de welcke light 
eimbach , Daer na Eifzleben ende Wypren. 
Lufaz, gelegen tuſſehen de Elb, Oder, ende 

de Bohemiſe geberghten, Wordt gedeplt in 
hoogh ende laeqh / ende behooren bepde aen 
Saxen. Bet Wozdt befpoelt van de riviere 
Neffe. Zijne boopnaemfte Stadt is Gorlitz, 
bp de weiche Zitrauw op de Neffe light. 

Slefien paelt ten Zupden aen Moravien 
ende ‘tBercprife Woudt: ten Weſten aen 
Eufazendecen deel van Bohemen, ten Nooꝛ⸗ 
den ende Ooftenaen Polen. Zijne lengde is 
Ban 200000; f pd ende zijne bꝛeedde Van 
Soooo. In dit Landt zijn berfchepden Vni⸗ 
berfitepten Zijne Hooft· ſtadt ig Veatifla- 
nien,gemmepnlijck Breflauw genoemt/alwaer 
geren Biſſchop ende een Vniverſiteyt ig. 

ex E 
Mansfeldt, 

Daer naer is Meyllen, oock een Biſdom 
zijnde . Fn dit Landt zjn is. stan bei 
men / waer af de ſes aen dzie oude geflachten 
gedeplt zin; de andere zijn den Koning van 
Bohemen ten deele gevallen. — 

Meyſſen heeft ten Ooſten Luſaz, ten Zup⸗ 
den Bohemen; ten Noorden 't Marquufaet · 
fehap ban -Brandenburgh ende Saxen, ende 
ten Weſten Turingen. Fn dit Landt zijn bes 
——— Kaſteelen. Zijne t-ftabt 

k is Mey (Ten, hebbende een feer ſter fieel. 
—Dandere boornaemfie zijn Drefden (He 

Woon⸗pꝓlaets bee Doris bepbe op de Elb 
dean leggende/ende Leipfich, alwaereen heerlijt⸗ 

eva «Ke Wuiverfitept 18. Men stelt oock Torge 
Daer in / doch ſommige (rellen de twee andere 
in Saxen, ſmeltende Meiflen met Saxen onz 
der een. 

XXV. Det Bifdom Lan Luyek geenft ten Moor: 
t Biſdom ben ende Weften aen Brabandt; ten Noorden 

ban Layck. gende Maes ende’t Hertoghdom van Lim- 
burgh, ende ten Zupden't Graefſchap ban 
Namen » Dit Bifbam begrijpt oock 't Bers 
toghdam ban Bouillon, 't Marquiſaetſchap 
van Franchemonc’tGraeffchap van Borch- 
lon; eubde ’'t gorachichan van Hafbanien, 
Welckerg voornaeniſte Borckworm is / bes 
halvẽ bele Baronnpen ende Abdyen. Voorts 
znder 24. Steden / Waer af Luyck de boor 
naemfie 18 / leggende ín een beumakelijck 
dal / bicht aen de Mafe. / 

Wet Aerdes-bifdem Lan Trier paclt ten 
Poorden aen 'tBraeffchap ban Natlou, 
t Hertoghdom ban Bergen, ende aen ’t Biſ⸗ 
Bom BauKeulen: ten Moften aen Ringovien 
ende ’t landt van Heſſen: teu Zupden aen 
t landt ban Weltreich ende Zweibruggen: 
ende ten Weſten aen Lurfcmburgh.Onder dit 
Biſdom Lan Trier-belhaoren bier Graef: 
ſchapuẽ /met eenige Barsannen ende andere 
Peerlekhepren. De Haoft-ftadt is Trier, 

ERVE. 
Aerds · biſ⸗ 
dom van 
‘Trier. 

fiet daer: nack de oude Stadt Confluencen. 
Holftein grenftten Ooften aen de Giviere 

Bilene, ten Weften aen Diehmarffen , ten 
Zupden aen de Elb, ende ter Noorden aen de 
Eidor, welche aen die zijde be fchepdtpael 

XXVI, 
Holftein, 

ofte van Duytflandt. 

— —ñ — — — — — — — — —— — — ——— —— — —— —— —— — 
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Ban Denemarcken is. Dothen fal ick hier 
ban Holftein niet meer ſpreben / nadien het ' 
onder den Koning Lan Denemarcken ber 
hoort / den welcken wp een bpfonder berhael 
bewaren willen. 

Daer light noch ín het — van ern 
Bourgondien, de Kepferlijcke Stadt Befan- Belangen, 
gon,de welcke eertijts Chryfopolis genoemt 
was. De Doux plaept by⸗· va over al midden 
—* heuen / ende omcingelt het beſte deel: 
doch deſe Giviere en befproept die zijde des 
poorts niet/ door de welcke meu na Dole 
uptgaet, 

Geftalteniffe. 

Duytflandt light onder de ſeſte / ſeyende / XxIX. 
ende achtte Climaet/ tuffchenden 47.ende Onder weite 
55-graebdt van booghte euide den 24,ende 46. HET Gimact 
ban lengde, Den grootften dagh in het mid? nen ie, 
del-punt aen be Zupdt-sijde is ban 15. uren 
en een half: ende aen de zyde naeft het Noor⸗ 
den ban 17, en eeu bierendeel, 
Alhoewel Cornelius Tacitus fehzijft/ dat 

de Locht aldaer moeplijck is / ende Seneca, 
datde wiuter daer altijdt dupet/ nochtans 
fo heeft heteen tamelycken foeten ende gez 
temperden Locht / die een Wepnigh koudt/ We doeda⸗ 
Maecebenwel de gefonthepdtende ſterckte nigbept ben 
behulpfaem ie. Bet Nerdt-rijch dracght als Doy:lande 
daer kozen/haber/garft/vogge/Aarwme/Bg: (nt genezael. 
hen ende Crwetenin overbloedt. De vels 
ben zijn bauehtbaer/ende de We pden brengen 
meuigbte gras boost. Daerzijn oock in 
Duytflandr bele Mynen ban Zilber/ koper, 
Pler/laot/ende andere Metalen: oock vindt⸗ 
men goudt in ſommighe plaetfen. Daer zijn 
oock ſeer goede Zoudt-Fontepnen ende 
JRĳnen, Dacr zijn menighte ſchoone Dover . 
Ende Boomgaerden / Waer af het geficht in 
den Homer ende Herfft gants vermake⸗ 
lĳéken is, _ — 
Jeu heeft dit Landt dermaten beboutwt/ Store 

datter bau ‘t Derepnife Bos wepnigh obers DES Weide 
geſchoten is alhoewel dat het felbe wel Go. —— 
dagh-repfeng groot was; ende is met dan 3 
het Swarts-bos / Bethoan-walbt / ende 
‘tBoheemfe waldt / Waer af fee weypnigh 
gebzupckt wordt : Cuenwelenziúnfe fo ver⸗ 
ſchrickelijck uiet/ alg ín voorleden túden/ 
maer zijn vol Dorpen en Kloopters. Daer 
zĳn oock menighte van Wijngaerden, boor⸗ 
nemelijck vecht tegenover 't Zwarts-bog/ 
langs den Bin / oock langs den Neccar ende 
de Mein. Maer aen die zde / daer het met 
opper-Pannonien grenft / en bzengt het níet 
alleen Beerlijcke Wijnen boort / maer oock 
Daffraen/ die upter-maten goedt ig: Men 
binbter oock menighte ban bzuchtdzagende 
Bomen: doch is het min bauchtbaer aen de 
zijde daer het fich na de Zee toe upt-firecht/ 
oock na de Viftule toe: evenwel krengen die 
plaetfen noch overblgedt Lan Koren Loopt, 
Voꝛders /heeft Duytflandt weynigh Maraſ⸗ 
fen ende moeylijcke geberghten / nadien dat 

| de gene Die daer gebonden Worden / meeſt 
| beuchtbaer zijn; De Bergẽ banhet Zwarts - 
bog dragen veel Denne-boomen/ ban de 
welcke Beel peck gewonnen Wordt; ooc 

dꝛaghen de fpitfen defer Bergen feer goed 
eene van des wereldts oudtiie Dteden. Men | Wijnen. Dit Laudtenbzengt geene Züde⸗ 

Wormen boort / nochen queeckt oock geene 
Olif-boomen. 
Maer laet ond tot de particulariteptëban XXX. 

peder Lantfchap komen/ nadat wy geheel 
Duycflant ín't generael geconfibereect hebbẽ. 

} / 9 X ĳ Te 
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oat peder Elſaz dzaeght obervloedt van Koorn / 

Piobincie voornemelijcũ op't vlacke / alwaer vock ſeer 
fnt dyſonder goede vruchten waſſen. De Berghen ende 
beoytbjengt. Jeuvelen dragen goede Wijnen; dé Wepden 

zijn ben Bergen ende ballepen oock feer nut. 
Det Landt van Wirtembergh is eenfdeelg 

fchzael/ende en kan geenendDijn voort· bren⸗ 
gen/maer heeft ſeer hupſe Weyden: is oock 
eenfbeelg ſteenachtigh ende ſandigh; doch 
bequaem om beuchten te dragen / ende bez 
guamer tot den landt-bouw als anderfjints. 
pj fchoone Bif-dDragende Aivieren / ende 

epzen. 
—— is eenſdeels vlack / eenſ⸗ 

deels heuvelachtigh. Ende alhoewel dat het 
lant niet ſeer vet en is op fommige plaetfen/ 
niaer bol ſandts / nochtans draeght het gez 
noegh %erdt- vruchten / ende Boom-Dzuchje 
ten: Mock heeft het veel Wepden / die alderz 
Bande WBeeften voeden; ende op Vele plaetfen 
Bindtmen feer goede —— voorne⸗ 
melijck ontrent Wirtzburgh. Daer zijn bele 
Boſſen / inde welcke groote Jacht is 

Zwayen fg ſom black /fom berghachtigh: 
maer fs vruchtbaer / en alfing wel bebout/ 
behalven aen De kanten der Mepren / Bofjen 
ofte Bergen. Daer is Leel te dagpen / ende 
heel wild-braed;, overDloed ban Uoozu / ende 
Beftiael. Men Linter oock menighte ban 
ribieren / die ftp van alle kanten in deu Bijn 
ontladen. Bet Landt is voorts Heel'gefondt: 
ende men bindt aen 't geberghte ende daer 
tonts-om/ Zilver/ Ber ende andere metalë. 
Bohemen dꝛaeght veel gerft ende Tarwe / 

maer heeft wepnigh Wijngaerden / die om 
deg Poozden windts Wille Dead voordt⸗ 
brenghen. Daer en teghen draeght het ſeer 
goeden Saffraen / Wiens ſap / verðve ende 

gele Silber reuck ſeer ltevelijck is. Ae fo overvloedigh 
ende Bouts Én Zilver / datmer niets anders fchier en 
minen ín vindt als Zilver-müjnen: de welcke sn m't 
Bohemen. Landt van Cronlaw, gaelicke oock ontrent 

udweifz, ende Kuttemberg. Ben Lindt'er 
oock op bele plaetfen ſeer goedt Goudt/ 
Tin / Koper / Ner/ ende Loot/ waer afdit 
Landt volis: Men vint'er oock Karbonc⸗ 
Belen ende Amethiſten. 
Moravien is meeft-deelg bet Tandt / ders 
halven oock ſeer beguaem om aerdt · vruch⸗ 
ten te draghen: de Heuvelſiens zijn oock (eer 
beguaem tot Wijngaerdẽ. Alles is beboutwt 
eñ ſo vervult met volt / die ſich tot Lantbou⸗ 
werpye begevẽ / datmer ſchier geen plaetfe lez 

Myꝛthe ens Dich) gelaten heeft om het Dee te Wepden. Io 
be Wieroock annes Dubravius ſchrift datmer Myrrhe eñ 
ín Moravië. wiersock Lindt / nret bat Lan de Boomen 

valt / maer dat Han d'aerde gewonnen Wordt; 
Bit wort meeft gebonden ontrent Gradifque. 

Opper-Beyeren is bpna vol Berghen ende 
Boſſthen / befpoelt Lau Aindende Mepzen 
ende Rivieren derhalven tot de wepdinghe 
bequaem / oocktot bzuchtdraghende Booz 
men/ bie (eer Gele voortbꝛenghen. Maer on 
het blacke belt draeght het Koorn genoegh. 

Neder-Beyeren heeft overbloet Van Koor 
ten/ Dee / Dis / Voghelen / wilde Dieren / 
ende andere dinghen ter noodt-druft des 
Menſchen noodigh. Dit Landt boedt feer 
Hele Derckeng/ om bat het menighte ban 
Epckelen/ende wilde Appelen heeft. Fn dit 
ZLant zijn oock beel Zout- fontepnen/maer 
ins tenmeeften-deele Wijn gebzeck. Men 
int'er oock menighte ban Koper ende 

Bfer-mijnen- / 
Ooftenrijck is vlack / ende den Roorden⸗ 

Winden gants onderdanigh. Brengt tamo⸗ 

Van den Staet des Key (ers 
lick veel Kooru / Wijn/ende andere vruch⸗ | 
ten boort. De Locht ie doer feer ghefont. 
Men vint'er oock vee! Zilver. 
t Graeffchap van Tirol heeft oberbloedt 

van Zilber/ Koper ende Latoei-minen. 
De Bergen defes Landts zijn feer hoogh / 
ende altijdt met freeuw bedeckt/ Waer op 
veel wildt gedierte is. 

Stiermarck is gauts berghachtigh / bez 
halven aen de Doft-sijde/ alwaer men ſeer 
fchoone dalen fiet. Daer zijn oock heerljcke 
Zilver eude Pfer-mijnen. | 
Carinthien heeft valtepen ende heubelen/ | 

bie Beel Terwe Laortbzengen. Daer is oock 
een groot — Meyꝛen ende Kivieren. 

Weſtphalen ig beguamer om Vee te voe⸗ 
den / als om Koorn te dragen. Het heeft hier | 
en daereenighe Boffehen. 't Landt ig niet 
beguaem boor denWDijn gaerden. Maer daer 
Waft-andere Boom-bucht / als Appelen / 
zette Eprkelen/ metde welt⸗ | 

fg cen groote menighte Zwijnen Loeden. 
Ant Laudt van Keulen bindtmen oock veel 
metalen. 

t Bertoghdom ban Cleve heeft een ſoete 
ende ghematighde Locht / ende 't Landt | 
draeght ooc menighte ban Koorn:heeft oock | 
ſthodne Wwepden/ ende bele Rivieren die het 

befpzoe pen. el | 
Gulicker-landt bꝛengt overvloet vã Koorn 

voort / ende Veel Weete/om te verwẽ. Daer 
ĳn beel tamme Beeſten / onder andere Loet 
et feer fchoone Paerden. 
Heffen draeght oberbloedt ban alle des | 

Menfchen noodtdruft / behalven don Wijns 14 
Waer af het doch niet gants ontblootenië/ 
aengbeften het lange ben Kijn-kant dien 
boortghebzacht Wozdt. Daer ie menighte 
van Beftiael, 't Lart van Waldech draeght 
boopnemelijck veel Koorn ende Wijn; Wordt an vvel- 
ban veel Grvieren befpoelt / ende il Bijch dechalnere 
van een groote menighte Miynen / up De ande dafe 
rd en Tames Zilver/Koper/ Quick⸗ — cock 
ilber/ Pſer / Loodt / Zout /ende Alupn van Goudt 
graeft. PE ude Di 
Turingen bzengt Kooreng gendegh boezt / ver · 

oock veel Weete / om te verwen. 
In Saxen bindtmen feer beel Metaels/ J 

oock zijnder veel ſchoone Aivieren die me- 
nighte ban Dis boeden/ende den Fuwaon- 
deren groot gerijf bp bzengt. 

Fu'tBraeffchap Lan Manffeld bint-men 
veel Metalen / oock Caffp-fteeuen/ de welcke 
lieht vermorſelt konnen Worden / ende de 
welcke verwarmt zijnde / Koper ban haer 
gheven / ende beel Zilver. In dit Lanbt ig Wander ge — 
oortkeen Zout· Weyr / inhet welcke fo de „ey j 
Viſſchers hare Pettente diep werpen / ber: —— 
branden die / eben al waren bie in't Lup? ghee waters, 
Worpen gheweeſt. 

Lufaz draeght Korẽ / ende andere granen én 
overbloet: gheljt oock Slefien, 't welt mede 
vele Dig in zijne leit Wateren voet. 

Meyffen draeght oock beel Koren / Wijn/ 
Honigh / ende boedt bele Beeſten. In dit 
Landt Lindtmen oock Goudt-mijnen. 

Bet Landt banLuyck is ſeer beuchtbaer 
ende heeft beel ſchoone Wig-boedende Aibie⸗ 
reu; oock Peerljcke Boſſchen / inbe welcke 
men beel wildtgedierte bindt: heeft mede 
veel Berghenende Valleyen / bie menighte 
van Wijnende @eft voort· bꝛenghen. Daer 
zijn oock Beel Wfer-mijnen ende ffeenkool- 
putten. Men bint'er oock beel Salpeter / 
ende ek Wateren/den Kraucken ter 
gefondthept dienſtigh / onder de welcke ee 

an 



ofte van Duytf-landet. : 
ban Tongren is / Waer af Plinius ende eenige 
andere ghedencken. } 

Bet Landt ban Trier is ſeer onghelijck/ 
Gebbende op ſommighe plaetfen ſchrale ende 
onvruchtbare Werghen/ niet dan Haber 
—— dn ende op andere plaetfen 
Heeft het groen ende vruchtbaer geberghte) 
boopnemelijck beel Wijn ———— 
Aen de zijde Lan DE Nijn ende Moſel draeght 
het nach meer. Het wordt byna allefims ban 
Beken/ ofte Rivieren befpoelt/ die fich ko⸗ 
mende met be Moſel te vereenighen / hun in 
den Fijn ontlaften. Dele veelheydt van wa⸗ 
teven maeckt datde Prwaonderen overs 
vloedigh Lan Dis berften Worden. De Boſ⸗ 
ben deſes Landes zijn bol wildt vang. Det 

eeft twee Meyzen ban wanderbaerlijcker 
biepte/ namelijckt dat Lan Vlme ende Lai- 
chen, in’t lefte ban de welche men graene/ 

le/ende roode ſteenen vint / bpna fo 
hoon als de Efmerauden/ Hpatinthen enz 
de Gobynen. Dooz dit gantfche Landt Eh 
oock berfchepden Mijnen ban Dilver/ Ko⸗ 

r / Loodt/ende Pfer/aock Geel geſont ma⸗ 
ende Wateren. 

Oude Zeden. 

KXXL  Certijts Wierden de Duptfen Germani 
— be genoemt (gelijck ſommighe Witle:t) ban we⸗ 
Germani ge Ben hare frerchte/ om Dat dit woort Ger- 
noemt wiers Manus betepclient alles wat ſterck ende ro⸗ 
ben, buft is; ende (na Strabonis fegghen) om dat 
| fp de Manieren ende zeden van leven ua: 
| bolghden/ende hun in grootte des lichaems 

ende aert ghelijckformigh waren / oock ín 
berwe deg aengefichts; fo dat de Romeynen 
Den deſen name Germani gaven / even alg 

| habben fp hun boor Broederen erkent ende 
| aengenomen hadden/ om dat de Latinen de 

fodantghe Germanos noemen / Die upt een 
lichaem boortgekhomen zijn. So hebben dan 
de Duptfen alt yts dapper ende moedigh gez 
houden gheweeft. Ger dat ſy ten ſtride tras 
den/ fongen fp eenen loffang ter eeren Her- 
culis, deñ welcken fp fepden/ dat ín haer 
landt ſomwijlen geweeft hadde: gebruyck⸗ 
ten getal ende maten / boch fonder eenighe 
ed in hare Legerg/’t welck gevon: 

n was om hare bpanden te berfchricken: 
fp waren Oe, ende ginghen met een 
groote fchieloofhept in hare faken boost: 
en konden geenen langduerigen acbept verz 
dragen / oock nietde ongemacken deg oor⸗ 
logh / als dorſt ende hitte. 

Be Dupt ⸗ _ Dpenhadden voortits geen gebrupe Dan 
fenbadden Gout ofte Silver / maeckten oock wepuigh 
—— wercx bã de filbere Batẽ / diemẽ hare Hooft: 
Eenden pan Manen bereerde/ even als haddet aerde gez 
Gout ofte Weeft: het Gout ende ’t Silver is van hun 

er. _ bekent gheworden alleen van Weghen den 
. koophandel. Daer waſſer eertijts weynigh 

onder hun die het Gappier ghebruyekten 
ntaer hadden beel meer Langhe Piecken met 
een pfer opt eprde: De Aupterpe droegh 
ancien ende Schilden: ende t Voetvoick 
aen ben flríjt komende/ wierpen ban terre 
met Schichten, bochten naecht/ ofte had: 
den een kort kafacrken; ‘Was oock geen ber: 
fchepdenhendt ban Eleediughen/ Waer door 
men de Compaanten onderfchepben koude) 
befchitberden alleenljck hare Schilden ber: 
fchepbelc/om Dat'e die onderkennen moch⸗ 
ten. Wepnige gebruprkren of Darnas ofte 
Stormhoebr; forghben oork Wwepntgh ober 
be ſchoonhepdt ende vaerdighepdt Daecber 
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Paerden / ofte die inden ring de leeren gaen; 
maer vernoeghden hun datfeeenen vechten 
dzaf heren liepen, # 
Den geven die zijnen Schildt inden ffrút 

verloor/ Wiert dermaten ghehaet ende ghes 
bloeckt/ Dat hp noch op Offerhanden / ín 
raet-gebinghen/ nachte gemeprie vergader 
tingen aengenanen Wiert/ ’t welck veroo, 
faetkte/ dat ſommige defe fchande niet wil⸗ 
lende beleven/ hun felben opbingen. 

Haren Honing Wiert upt het ghetal der werſchep⸗ 
Edelen gekozen/ maer en hadde geen macht den Woerten 
om alles na zijn fin te doen/ ofte alles abſo⸗ onder den 
littelijcken te gebruyckenu. ouden 

@Eot haren Krijghs-overften verkoſen fp — aes 
ben gezien/ die andere indeughde overtrof: weert sinbe, 
fen/ ende die beter yets Lolvoeren als ghe⸗ 
bieden Konden, 

fRiemaunden Was geoorloft pemandt te 
flaen ofte te dooden/ als den Prieſteren / op 
datmen hier daor gelooven foude/ dat God 
alleenden quaet-doerderen ftrafte. bs 
Fn den oologh boerden fp gemepnlijck 

eenighe Tafereelen/ die hare Goden repze: 
fenteerben/ ende namen Die daerom upt den 
Tempelen die in de Boſſen gefticht Waren: 
Wilden oock viet dat alfdan pets dat hun 
liefft ende Waerdtft Was/ berve Lan hun 
foude wijcken / maer bp hun blijben/ op datz 
fe in haet teghenwoozdighept of eerlijchen 
(tor ven/ ofte treffeljück verwonnen. 

Gequetft zijnde/ begaven fp hun bp hare 
moeders ofte brouwen die Dan met grooter 
ſorghvuldigheydt de Wonden peplden/ bez 
ſalfden / ende waernamen / toemakende den 
Soldaten hare ſpſe / ende noodighdenſe al 
ſo tot kloeckelijck te ſtrjden. Meñ leeft oot / 
dat de Duptſen byna ontdaenzijnde / dick⸗ 
mael door raedt haerder od hunne 
bpanden te rugge ghedzeben hebben / welt⸗ 
kers geeft fp eenighe voorſienigheyt ende 
heplighept toefchzeven: weſhalven fp hare 
raden ende mepningen í hunne vergaderins 
gen nieten verwierpen. 
Sp hadden fekere daghen / op de welcke op · offerin⸗ 

fp eenighe mannen Mercurio op-offerden; ge ber mans 
maer Marti ende Hercule en offerben fp niet nen DE Son 
dan Beeften. Gebrupckten oock het Iot en: Mercurio. 
de voorſegginghen. An geringe faken hing 
d'uptfprakie aen den opperften des Stadts 
maer ín ghewichtige falen moft het gants 
ſche volck daer over vergaderen/ om t ſel⸗ 
ve af te handelen, ' 
Sp en binghen geenen nieuwen genſlagh 

aen/ ban met de nieuwe Mane / ofte als fp 
bolWwas: rekenden oock niet bp De dagen / 
maer bp de nachten. 
Op tergabderingen quamen fp gewapent / 

ende wiltende te kennen gheben/ datfe pes 
mantsmepniuge voor goet kenden/ dzflden 
fp hare Piecken; 'tWelche het eerlijchfte 
tepchen hareg goetvindings Was: maer fa 
de fake hun mif-haeghde/ betepchenden fp 
dat dooz een groote Morge. ° 

De gene die upt het Leger wegh · liepen / 
ofte hare vrienden verrieden Wierden aen 
ben eerften Boom opgbehangen/ die fp bons 
ben: de traghe ende ommachtige Wierden in 
de modder verſmoort / ofte in Maraſſen ge 
worpen, ſtelie nde een bondel houts daer op/ 
barf niet upt komen Konden. — 

Bet en Was geenigh „Officier geoorloft 
pets te verrichten / fo Wel it heymelijck / 
sd ge openbaer/ fonder zijne Wapenen te 
ebben. 
Ven Krijgh beminden fp upt ven luſtigh⸗ 

Z heyt 
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Gept bes herten ende geeftes/ fonder eenige 
noodtfaeck/ alg lupden die fonder oorlogh 
níet leven konden; fodatfet Voor een flap: 

moedighepdt hielden / fich arbepdende Lan 
genighe nootdruft te verfien / indien ment 
met gewelt vechtender haut verkrijgen kon: 
de, Ende Wanneer daer geenen oozlogh en 
was / en deden de kloeckſte ende vermaert⸗ 
fe niet anderg/ alg flapen/ eten ende drinc⸗ 
en / latende hare brouwen boor Det hupſ⸗ 

gefin ſorgen. 
De kleedinge der mannen ende brouwen 

was gelijck. 
De Duptfchen onder alle fo Mofterft als 

Poogderfe bolckeren hebben fich opt met 
eene bouwe Bernoeght. De Vrouwe en 
bracht gheen 2B2updt-fchat aen Den man/ 
maer den man aen zijn Vrouwe: fp maeckten 
Wwepnigh wercx Van hare vrouwe feer ghe⸗ 
pronckt ofte ghefmupckt te fien/ met Fw 
Weelen ofte andere fnupftering/ maer gaven 
Die alleenlijckeen paer ingefpanuen Ofjen/ 
een gefadelt Peert/ een Dchilt/ een Piecke / 
ende een Rappier. Dare Drouwen Waren fo 
kups ende gematight/ datmen die nopt op 
Bancketten ofte ghemepne fpelenen bont. 
’8 Gelijer. hoordemen oock (eer felden Lan 

Straffe tes overſpelerſſen praten. Want indien eenighe 

ghende os Vrouwe ban defe miſdaet overwonné Wiert/ 
berfpeleefs ſo fneetmen haer eerſtelück het hap? af/ Daer 
en, nalepde haren man haet geheel naeckt op 

be bolle Marckt Loor hare Ouderen ofte 
Drienden/haer beroovende van't vecht zing 

Bups/ ende Wiert daer naer doop de gantfche 
Stadt ofte Vary gegeeltelt: Dock en waſ⸗ 
fer geene hoope ban Verfoeninge/ indien een 
Prouwe haer dug verre verloopen hadde. 

Onder hun en Wag niet verdorloft met 
vemants fauten te fpatten/ want fp achten 

Dat dit gebrupek beguamer was ontde goe? 
de zedente verderven / dan om de quade te 
beteren. N 

Den bedreven dootllach Wiert vergelt⸗ 
daet door een fekeren pris / ende getal beer 

ſtein ende den dootſlager met een deel over⸗ 
eeit- Romende / vol dede 't gantfche huys des 
genen die dootgellagen Was. 
Op Banckettfende gaftmaleu fpraken fp 

van Weeds ende oogloghs-faken; Dare 
dranck was Lan gevfte gemaeckt: Maer Die 
ep de kanten ban den Biu woouden / hadden 

Wijn diemen huur Lan andere Landen toe⸗ 
voerden. Hare ſpijs was wilde Uppelen/ 
vers gemalen Meel / eude geronnen Melck. 

Sp Waren dermaten geneyght tot tupſ⸗ 

ſchen ende ſpelen dat fp/ alle haer goet Vers 
haer ſelven verpanden / eñ 

De Bupte 
fen groote 
ler tot ſpe⸗ lozen hebbende / 
lengbes _ de Vephept haerder perfoonen verkochten / 
nepobt. ſs dat den verlie ſer Daer naer deg winngers 

flabe bleef: ende alhoewel den berliefer 

jaug/ ende fterck was / niet te MU liet hp 

fich binden/ ende als een Beeſt ter Marckt 
brengen ende berkoopen. opd 

werveplins Bet Jaer bedeplden ſo maer in drie bee: 
gheves _ len/namelúckt in Winter/ Lenten ende Dor 
Jaers. mer/ alg die geenen Herfſt en kenden / om 

Dat fp als bau geenen Wijn nochte Vruchten 
te lefen En hadden. rte et 

xxxij, Maer om nt een wepnighjint particulier 
banfommige Duptfche volkeren te fprez 

Ken; de Sarong waren groote Zeeroovers/ 

gelijck Apollinarius ong fchrüft, Eer dat fp 

‘tlaut/’t welck fp berooft hadden/ verlie: 
ten/ habben fp boor een gewoonte ban hare 
ghevangenen den thienden man te nemen 

dien fp met eene vervloeckte Ceremonie 

Van den Staet des Keyfers, 
dootfloegen. Zp gheloofden/ datfe/ dit doen⸗ 
de / fich wel tegenbare Goden queten/ Hun 
opoffetende Die fpin Den rai gievanen 
hadden, f Ies: 

Hare gebueren lieten fp wepnigt in vuste/ 
maer leefden onderlinghe vredigh. Op de 
onderhoudinghe der ghellachten ende adel 
Waren fp feer forghbutdigh: Lu verkeerden 
uiet geerne met den vreemdelingen/ wochen 
J—— hun oock niet minder als fp 
UpDen. : dte 
Dit volck was generalicken in bier Sta: 

ten berdeplt/ name lück / in Edele / vꝛpe arv⸗ 
gemaeckte/ ende ſlaven: ende Was bp Wet 
verboden/ Lan Houweljcken handelende, 
zijnen Staet niette verlaten: ſo dateen E⸗ 
delman met ten Edele dochter trouwen 
moſt / ende fo voorts; ende die tegen defe Wet 
dede / verbeurde ’tieven. Wadden ſtrenghe Verſcheyden 

Wetten tegen Dootflagerg ende Dievé: wie Wetten Dee 
pemanden dootſloegh / koitbe Wel vergebin⸗ WD 
ge rijgen, foo’tin geenen Cempel geſchiet Omons. 
en ware/ ofte berradelijcken/ anders niet. 
Wie ootk maer de Waerde Van dzie flups 
bers geftolen hadde/mofte’t leven verlieſen. 
De bzant-ftichterg ende andere gewelde- 
naers waren onder be ſelve Wet begrepen. 

Niemant en mochte zijnen Wettighen 
Erfgenaem ontecven/ om't felve eenen an? 
beren te geven/’ten ware hp 't den Tempel 
gaf/ ofte den Koning zijnen Erfghenaem 
maéckte. 
De Darous waren voorts eer geneyght 

totden Vfgoden-dienft/ ende aenbaden de 
groenſte / dichtſt getackte/ende dickft-beblas 
derde Boomen / g gelicks oock de ſchoonſte 
Fomepnen. Sp hadden noch een grooten 
@Eronck van eenen Boom op een bedeckte 
pjaetfe ín d' Aerde gehecht / den welcken fp 
Irmainfual noemden /’t Welck een alghe⸗ 
mepne Kolomme betepckent / even of dez 

fe alles onderftut hadde. Defen Trouck 
Wierdt ban Carolo Magno ter neder gevelt / 
doen hp de Daronst' onder gebzacht hadde / 
ende haer in Brabandt ende Vlaenderen ver⸗ 
voerde / op datſe in haer landt geen opzoer 
meer aenen richteden. Sy aenbaden oock 
Mercurium, den welcken fp (gelijck d'andere 
Duptſem op ſekere dagen die gene — 
den / die fp inden Krügh gevangen hadden. 
En hielden 'toock geenffing boor goedt/ 
datmen de Goden in Cempelen belupten 
foude / ofte eenigh Beeldt maken/ dat hun 
vergeleeck; Waut fp oopdeelden/ Bat het den 
Menfſche onmogelijck Was het Goddelijcke 
te begrijpen. De hooghſte Boſſen / ende donc: 
kerfte wilderniſſen Wpeden fp hare Goden 
toe/difputerende aldaer Han de verborgenſte 
geheymeniſſen der Nature / met grooter eer” 
biedinge. Wt be vlucht / fpijs-nutten/ ende 
ingewant der Vogelen wiften ſy veel dingen 
te boor-fegger. — 

Dit bolck boor-fepde eertijdts in deſer xxxiv. 
boegen: De gene die petg te voren Wilden Manieren 
Weten / namen eenige Bijfkens dan Ooft· bo⸗ ban waer⸗ 

men / ende lepden die in Veel deelen / tepches ſeggen deſes 
nenbe de ſelve oock verfchepdelijck met ver⸗ vo 
fchepden verwen / ende ſpreyden die op ee⸗ 
nigh wit fuptver hleedt/ ſonder eenige andere 
oxdze (Dit doende) tehouden. Da de raedt⸗ 
flaginge’t gemepne-befte betrefte / foprefi: 
deerde den Prieſter op deſe Wijfe ban Lotiu⸗ 
gen: indien’t am een particuliere fake Wasg/ 

den Wader dee Hupf-gefind/ofte den Weert) 
alwaer bit gefchiede / zijne gebeden tat den 
Goden upt-geftost hebbende miet eer 
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XXXV. 
Manieren te Peerden op gemepue koften. Deſe 

ofte van Duytf-land:. 
gen oagen/ beurde defe aldus upt gheſpreyde 
Aüſtiens drie-mael op / ende na dat het teyc⸗ 
Een hem keerde, voorfepde hy de geluckighe 
ofte ongeluchige uptkomfte des faecks:ende 
fo de tepchenen den aenflagh verboden / ſtel⸗ 
demen die upt tat op eenen anderen tijdt: fo 
oock de Ähfkeng des Kots bedupden date 
men’t aenwangen foude/ fo gefchieden’t oor; 
ende meft het Lot oock de gewiſſe upt komt 
booz-feggen, | 5 
Sp Loedden oock inde Boſſen eran Witz 

oegen 
Der oude, fP/ alleen tot defenepnde/ ineenen Wagen/ 
AD De welcke bergefelfchapt was met denjdries 
‘Zwaven. ſter ende di Koning’ ofte looft des Stadts 
landt. ofte des Landtfchaps/ de welcke op het 

bzieffen acht namen: fo datter geen maniere 
ban waerfegginge en Was /dewelcke fp meer 
geloof& gaven/ alg defe: want fp achten defe 
Dieren Díenaren der Goden te zijn/ende die 
hare becbozgenthepden wiften. 
Sp hadde noch eene andere maniere / door 

de welcke fp giffinge namen van de uytkomſt 
der gewichtighfte oorlogen: Want fp bez 
dwongen eenen pegelijcken haerder gevan: 
genen / eude die van dat voltk Was / daer ſy 
tegen oorloghden / te vechten tegen dien gené 
die ſy Lande hare uptkofen/ den genen die de 
overhandt behieldt/Diende tot een voor· oor⸗ 
delaer des toekamenden verwinnings; 

Aengaende nu die Laun Zwaven, ſeght Cæ- 
far in zijne Commentarien/dat heteen groot 
bolck was / feertot de Wapenen geneÿght / 
ja meer alg pemandt der Duptſen: Darfe 
hondert Vlecken hadden / die Eli 1000, 
wel-geoeffende Soldaten elck op-brengen 
Moefte / Die upt haer Landt ten fErijde troc⸗ 
hen / ende dat tecwijlen de gene die daer bin⸗ 
nen bleven / fo wel arbepden om ſich te voe⸗ 
den/als om te berforgen voor de koſten der 
gener die ten oozloge getogen Waren ; ende 
datde geblebene op’t epnde des jaers daer 
henen ginghen/ Wanneer d'andere t’ hupse 
guamen om hunte ververſſen. Seght wijz 
ders / dat fe noch veldt noch Landten had- 
den/Dat pemandt ú1’t byſonder toebehoorde; - 
dat hun niet toe-gelaten en Was langer als 
een jaer op eene plaetfe woonachtigh te blij: 
ben;datfe weynigh by' tbroodt leefden / maer 
meeſt bp Meilck ende vleys: ende ſich boven 
al tot de Jacht begaven; ende gewoon war 
ren Dan jongs opeen onglbeteugelt leben te 
lepben : Waren oock dermaten in den ars 
bepdt berhardt/ dat / nietjegenftaende fp ín 
een koudt Landt woonden/ fp evenwel geen 
ander kleedingen en hadden / dan een bacht/ 
Die oock fo kort ende eng was / dat ‘tmeefte 
deel haers Lichaems naeckt bleef / ende 
baedden hun oock dickmaels in de äivieren- 
Den Koop-lupden bergunden fp. den toe: 
gang tot haer / meer om hun haren coof te 
verkoopen / dan upt luft tot eenige vreem⸗ 
dighepdt. De Aupterpe hadde hare Paerden 
fo gewent / datfe / Wanneer fp af-klimmen 
ende te boet bechten moeften/ nopt ban hare 
plaetfe en bergingen: en gebrupckten oock 
* Sadels daer op / maer waren die een 
arden vpandt Spen wilden oock niet dat: 

men eenigen Wijn in haer Landt bracht/ 
feggende tot reden /dat Die den Pannen bere 
wüfde / ende nergens anders toe nut en was. 
Sp meenden / dat het hun een groote eere 
Was / dat tuffehen hun ende hare gebupren 
beel onbewoont Kant was; boo? fo bele dat 
dit een tepchen was / — een groote me⸗ 
nighte van volcks h 

— 
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hadde konnen tegen-ffaen. Do dat aen deer 
zijde Ban ZWaven-landr 6ocooo. ſchꝛeden on⸗ 
bebouwt Landt lagh. 
Die van Beyeren, Lande Boyos geſproten 

zijnde / nat ſchreüwen Polybij, woonden in 
gehuchten / die fander mupzen belloten wa⸗ 
ren / gebruyckende de Aerde met ecn Wepz 
nigh ſtrod voor haer bedde. Leefden meeft 
ban vleys / ende begaven hun totden oorlogh 
eñ Tandt· bouw; ſebende ſeer vreckeljcken⸗/ 
ende geen werck makende van eenighe kon⸗ 
ften ofte ‘wetenfchappeuwr . Baren rückdom 
beftondt in Goudt ende Beeſten / om dat fp 
dat lichtelijck vervoeren konden / Wanneer 
fp van Woon plaetfe wiſſelen moeften. Een 
peder Won fo veel vbriendẽ / alg hp konde / en⸗ 
de aldus hoeeen Man meer Vrienden ende 
ghevolghs hadde, hoe hpmeer geacht ende 
ontfien Wierdt. 

Huydens-dacghfe Zeden. 
Vupdenf-dacahs Warden de Duptfen in 

XXXVI. 
Zeden ende 
manieren 
ban die ban 
Beyeren. 

XXXVII, 
bierderlep Dtaten ofte faarten ban voltke⸗ Vierderlen 
ren verdeplt. De eerſte foorteig de Geeſte⸗ 
lckhepdt ’t welcke alle de Kerckelicke pers 
foonen begrüpt. Defe hebben groote inkom⸗ 
ſten ende Warden ban een peder feer ge-eert/ 
Wanneer fp gheleertende Van goeden leden 
zin: Want Dit bolck ſcheldet feer op de Gees 
ſtelijckheydt / die onwetende/ ende Van qua⸗ 
den leben is. 
De tweede foozte is / den Adel / de weltke 

de Princen / Graven/ Baroenen / Ridderen / 
endeflechten Edeldom begrijpt. De Prin⸗ 
ten worden meer geprefen als de andere/niet 
fo feer om hare grootte, ofte oudthepdt des 
Gellachts/ als om datfe machtigh zijn enda 
beel Kandts onder fich hebben. Maer ’t is 
een wonder om aenſien / dat de Princen / Bras 
ven ende Baroenen terſtondt gehoorſamen / 
fo haeſt fp ban den Keyſer op-geboden wor⸗ 
den/alg offe zijne Onderdanen ende Paffalen 
Waren : daer ondertuſſchen de minie Edel⸗ 
lupden hun hier upt af-gefandert houden/ eft 
uiet teu oorloge trecken/ ten fp datfe betaelt 
worden / ende evenwel houden fp den Kepfer 
boor haren Prince / ende kenen Daan boog 
fulcks . Alle Edel-lupden fouden hun latent 
boor-ftaen/ datſe fich — ſouden / in⸗ 
dien fp haer tot Koop-handel/ Ambachten / 
ofte andere handelingé begavẽ / ja dat fulckg 
hun tot groote fchande ftrecken ſoude / s gez 
lijcks oock batfeeen onedele Prouwe trou 
den. Sp verachten den om-gaug met de 
Borgerendes Stadts / ende hierom bou⸗ 
Wen fp Kafteelen ende Sloten op ’t Landt) 
alwaer fp met hare Bupf-gefinnen in bry⸗ 
hepdt leben, Sommige onder hun freguens 
teren der Princen Boven / ende bolgen haer 
ten ſtrjde andere blijven als affe-bijfters 
t hups/lebende ban hare Benten, Alle Edel⸗ 
lupden gaen ter Facht/feggende dat defe oef⸗ 
feninge niemanden anders als hun toe en 
komt/ door ubilegie ende Octrop der 
Princen. Dat fo een Hoor-bp-repfende/ ofte 
Borger overtupght Wierdt van ghejaeght 
te hebben / voornemelijck of Berten, Hinden / 
Haſen / Daimkens/ ofte Gepten/fal op bele 
plaetfen d'oogen uptgefteken Werden voor 
de ftraffe bes daedts / ende op fommige den 
hals verbeuren. Doch is een peder toegela⸗ 
tente jagen alle ſchadelijcken wilbt-bang, 
De derde foozte begrijpt alle d'inwoons 

beren ende Borgeren der Dteden/ Waer af 
de fanunighe immediatelijcken ben ticket 

Z tj onders 

Staten ofte 
foozten ban 
Lupden in 
Duyulandt, 
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Bet beel 
Drincken 
woꝛt in 
Saxen ſeer 
gepzeſen. 

360 Van den Staet des Keyſers, 
onderworpen zijn / fonder anderen Deere te 
erkennen: andere hebben behalven den Kep: 
fer. noch Princen / ofte zijn den Biſſchoppen 
ouderwozpen. De — —— der Steden 
leben ſeer eeudzachtelĳcken onder malkanz 
deren/ onderlinge m bzeden handelende/ende 
malkanderen dickmael vergaftende „ Oy de 
begraveniſſen Gaerder Wloedt-berwanten 
kleeden fp hun in’tfwarte / ende dragen F 
dagen lang rouwe over de ſelve. Der rijcken 
wooningen zin Lau ſteen / kalck/ ende ſandt 
gemetfelt: de Armen hebben lage Woonin 
gen / van hout ende foden op-gebouwt. Woꝛr⸗ 
Den meeft met fchaillien gedekt. 
De bierde foozte/ begrijpt alle de Boeren 
Ende Landts-lupden/ Welckers conditie el⸗ 
lendigh is. Woonen wijdt ban elckanderen/ 
ben (ober ende flechtelijck. Waer broodt is 
bzupn/ ende meeft van garfte- Haren dzanck 
is klaer water/ ofte Bier: Zijn altijdt woe⸗ 
lende / ende vuyl in't hupf-houden, Op 
Deplighe Daghen vergaderen ſy hun des 
na-middaghe onder eenigen Boom / alwaer 
fp van hare faecken fpzeecken. Daer na 
ftellen de Jonghe Lupden haer ten dans/ 
op ’t geklanck baneen Fluyte: ende d'ous 
de Lupden gaen ter Berbergen. De Mau⸗ 
* nfietmen nimmer op den wegh fonder 
geweer. 
Doch nadat wp nuin 'tgenerael Lan de 

zedender Duptfen gefprohen hebben/ laet 
aug nueen wepnigh opde particularitepten 

letten/ die in bele Pro vintien ghebonden 
worden . — rad 

Die ban Saxen drincken fo onmanierlijck / 
bat de Schenchers dẽ dzintckers nauwelncx 
gerieben konnen: fo dat het overvloedigh 
drincken bp hun dermaten geacht wort / dat⸗ 

meu den meeſt· driuckenden tot EEN teycken 

des oberwinnens noch eẽ Krants van bloe⸗ 
men ofte Rooſen toe-maeckt/ende Die op zijn 
ooft flelt/ tot een Cere. Dit ghebieck is 
bp-na door gants Duytſlandt gefprepdt. 

Bare gewoonlijcke ſpſe is / Speck / Sau⸗ 
cijſen / geroockte Worſt / raeuwen Vjen / 

ende gefouten Boter. De kinderen worden 
met gelijcke rouwe fpijfe opgebracht / waer⸗ 

om de Saxons harder zijn / alg bele andere 

Polckeren . Hebben een bpfondere fprake: 
maer hare kleedinge komt met dE andere 

Duptfenober-Len. } 
_ De Wefipljaelfe zn gerftandigh / ende 

goede LKrijghf-lupdeir/ maer genegijen tot 

guaedt-doenende fchalck. 
De Franckenen verſchillẽ niet veel / noch 

ín geſt alte des lichaems/ noch in kleedingen 
band'andere Duprfen. Verdragen feer wel 
den arbe pdt/eude fo wel Jan als Dzouw is 

tot den Wijngaert-bouw geueyght / fo dat⸗ 
ter niemaudt ledigh en blijft, Zún dertel/ 

hooghmoedigh ban natupren/ laet-Durickenz 

de / houden veel van haer felven/ ende Weps 
nigh van den weemdeling / dien ſy ſeer ver⸗ 

achten ende laſtigh vallen. 
De Wijngaerdeniers hebhen boor eer gez 

Bieemde bzupek / date op den daab S.Vrbani » daer 

onderhou⸗ 
dinge des 
vierdaghs 
S.Vrbani, 

ben Wijn waft / een Tafel op ECI publijcke 

plaetfe ftellen / ende decken De felbe met een 

Tafel laecke / bladeren/krupdê/ende 
reutk⸗ 

——— het Beeldt 8. Ac⸗ 
ani daer bovenop. An dien den dagh bels 

dere fi klaer is / ſo drincken ſy luſtigh herom / 

ende zijn bzolijck ter eeren S-Vrbani: Maer 
foo’t regent ofte doncker weder is/ Werpen 

ſp tegen het Beeldt met flick / modder ende 

Bupl water / befmettende alfa Get Beeldt 

‚ niet alleen/ maer oock het Tafel Aaecken 
ende alles wat daer op is: Want dan geloos 
benfe/dat den Wijngaert, die noch bloept/of 

geel of luttel Wijn voort-bzengen ſal / na dat 
bet ſchoon ofte leelijck weder is. 
„Dez waven/die rückſt ende wel-hebbenft 

zijn/begevé fich bp-na alle tot de Koopmans 
fchap , makende tot dien epndeeen gemepne 
Borfe/ genietendeelc fo groote peof Deen alg 
de quote zúng ingelepden gelts bed aeght: 

Den -ghemepnen Man begeeft ſich meeft 

tot lime weven / ende des Winters en fiet” 
men niet alleen het WP2ouw-volck fpin= 
nen / maer oock het Man-voltk. SPp3zjn 
feer ghenepght tot overfpel. De Vrou⸗ ON 
Wen zijn ban goeder ende hupſer getal bel 
te.Doloop’ter oocin Duyflandr een gemept 

fpreeck-woordt door ben mondt; name: 
lick / dat Zwaven-lant alleen gants Duyt- _ Gemepn 
landt met Vrouwen berften foude/ Franc- fpzeecwoozt. 
kenlandt met Bedelaers ende Boeven / Bo- 
hemen met ketters / Beyeren met Dieben/ 
Weftphalen met mepn-eedige ende balfche 
getupgen/ ende ’s Palfgraven-landt aen den 

| Rijn met qulfigaerts. 
Die ban Beyeren zijn fo vupl / bet ende 

peor dat / indien men die Wil verghe⸗ 

ĳeken met de refte ban Duytſlandt, ſal⸗ 
men die met rechte moghen Barbaren 
noemen. Maer de ghebreecken / waer mede 
fp meeſt befmet zijn / is de onbeleeftheydt 
ende diefte. Sp gaen gaerne in 't blaeuwe 
gekleedt, De alderdevootfte onder hun gaen 
Dickmaeig met groote Wenden in pelgrie 
magiena Aken. EEE 
Ooftenrijck heeft Princen/ die DE name ban 
Verdeg-hertogh voerẽ / eñ Wanneer pemant 
hier toe gevaecht/ fo worden daer over feer DE — 
vreemde manierẽ gebrupekt: want niet ver⸗ berken dl 
re vande Staat S- Vit, ín een grogte ende nes Aerdes 
diepe Vallepe/ fietmen de overblyfſelenee⸗ Hertoghs 
ves Dtadts/ welckers naem men niet en ban Ooften- 

weet / ende Dicht bp defe overblijffelen in een rijck achouz 
fchoone Wepde is eenen FRarber-fteen ops DEN worden. 
gericht: Waer op fpeenei: Boer klimmen 
boen / deu welche dit recht door ſucceſſie 
te beurte valt/ ende die een fwarte ende 
bolle Koe vicht bp Gem aen zijn vechters 
handt vaft Heeft / ende aen zijn llincker⸗ 
handt een paer magere Oſſen / ende rondts⸗ 
om hem een meuighte ban Boer en ende an⸗ 
der voick. 

Wen Hertaghe komt hier na/ vergeſel⸗ 
ſchapt met een groeten hoop Cvelen/ ende 
men draeght Loor hem de hertogelijcke ciere 
felen ende hleedinghen / ende zijn gants ghe⸗ 

bolgh ie treffelycken upegeruft: maer den 
Prince is (eer flechtelijcht gekieedt/ meteen 
Boeren bonette ende Schoenen ende een Bars 

derg-fchupken in de handt ; fo datmen hen 
veel-licht voor eenen Herder alg Loor eenen 

vince aenfienfoude „ Den genen die op de 

een fit/fiende den Hertoge aenkomen / roept 
in Slavoenſe fprake: Wie is die, die daer foo 
hoovaerdelijcken komt treden? @nde de om⸗ 

ftaende menighte antwoogdt; Tis den Heere 
des gantfchen Lande? So baaeght den Boer 
voorts: Sal hy oock gerechtigh in zijn oor- 

deelen zijn? foeckt hy oock *s Landts wel- 
varen? Is hy van vryen af-komftejende door- 

luchtighen ftamme ? is hy defe Heer- 

lijckheydt waerdigh? fal hy oock als een 

goede Catholijck ende Befcherm-heer des 

ercks de Geboden Godts onder-houden? 

Soroept daneen pegelijck/la. Den geren Die 

onde Dre ſit / vꝛaeght boogders:Door sir 
u € 
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middel foude hy my van defe plaetfe krij="| Dzontk niet openbaren ſouden. 
gen? Dan antWwoozdt den Hof-meefter van 323 3) 
pen nieuwen Prince; Dele plaetfe fal van u 
ekocht wordé door feftigh filvere ftucken: 
efe Beeften ende des Hertoghs kleederen,die 

g hyaen heeft, fullen uwezijn;, ende behalven 
dat, fuleghyendeu huyfgefin van alle fchat- 
tinghen vry welen. Bier nà laet den Boer 
den Hertoghe fachtelijck boo? zijne wangen/ 
hem cadende/ dat hpeen billick Hechter fp. 

ü 6 190, 
Haren Rijekdom. 

Ten Ban Duytflande niet“ ontbreecken XL 
vüjch te sin/ nadien Get fa veel Mijnen Gan Loacrinen 
Dilver ende andere Metalen heeft/ ja otk pan Duytf- 
Goudt-mijnen/ meer als eenighe Prꝛovintie land: meeft 
van Europa; ende noch behalven dit/ om Dat beſtaet. 

Sommighefeggen oock / datmeu hem Waz 
ter ineen WBoeren-hoedt beengt/ ende dat hp 
daer upt drinckt / Willende daer mede zine 
toekomende foberhepdt betupghen- Daer 
na gaenfe na de naefte kercke/genoemt na de 
Maget Maria, ende den Hertoghe is Daer by 
tot den eynde der Miſſe. De Ceremonien gez 
eyndight zijnde / ontkleedt ‘den Prince fich 
upt de Boere kleederen / ende treckt de Her⸗ 
toghelijcke ghewaden aen / ende bancketeert 
met den Edeldom. Na den eten komtmen 
Wederom ín ’t veldt / alwaer den Hertoghe 
eens veders klachten hoort / ende vegheſic⸗ 
Ken vecht doet / ontfanghen den eedtende bez 
loften van ghetrouwighepdt ban alle zine 
Vaſſalen ende Onderdanen. Men ſeght dat 
de Boeren defe Privilegien hebben/ om dat 
fp d'eerfte Waren Die in defe cantrepe Het 
Cuangelfum ontfangen hebben. 
Sp hebben een breemde gewoonte Lan 

procederenteghende Dieven / ende dat on- 
trendt de Dtadt Klagen. Do pemandt Lan 
Dieberpe Herdacht Wordt die Wordt ſtracks 
opghehanghen ende gheworght / daer na 
maecktmeu zijn Proces: ende fo hp ontſchul⸗ 
digh bevonden Wozdt/ fo doetmen hem af 
ende Wozdt begraven) ende zijn uptvaerdt 
moet de ftadt betalen : maer fa he fchuldigh 
gheoordeelt Wordt/ laetmen hem hanghen 
tot dat bp met ftucken afbalt. 
De kleedinghe der Marinthiers is ban 

Wolle; ongeverwet / preken meeft de Sla: 
voenſe ſprake. 
Maer die Stiermarckſe zijn grof ende 

bot/ ende hebben al tſamen fo groote klieven 
aen de keele/ datfe het fpzeken beletten, E⸗ 
benwel volghen defede Duptfen in Eleedin- 
ghen/mauierenende ſpreken / behalven Die 
— de Draw woonen / die ſpreecken Sla⸗ 
oens. 
Die van Bohemen fpzeké oock Slavoens / 

Doch Lindt-mer hupdenfdaeghs bele die 
Woogh-dupte fpzeken / voornemeldek in’t 
pPeeecken. Dit volck en is nopt in't generael 
aen eenighe Wet verbonden gheweeft/ die 
haer ter deugde lepdt/ maer den wille heeft 
een pebertoteen Wet gedient. Vorder / zijnz 
fe groot/ breedt· borſtigh / ende blonck ban 
hap? ; zijn eer-gierigh ; hoobaerdigh/ enz 
de Wzeedt/ anderen Verachtende/ ende Lan 
d'andere Duptfchen voorts Wepnigh ver⸗ 
ſchillende. 

het op bele plaetfen feet Deuchtbaeris. De 
Duptſen zin feer ſorghvuldigh om den 
Koop-Gaudelte drijven / meer alg eenighe 
audere Natie / beghevenfich oock tot ver⸗ 
ſcheydẽ konſten ende wetenfchappen/ ſulcks 
dat fp (eer bieemde ende Woriderlicke were 
ken voor den dagh brenghen. Vorders is 
het ban natupzen met Veel groote ſcheep⸗ 
draghende Rivieren voorſien; waerom bat 
alle koop-manfchapende mondt-koft ghe⸗ 
mackelúck Dan 'teene Landt int andere ges 
boert wordt, Hebben mede veel foute Jons 
tepuen ende wateren/ Waer af fp Sout mas 
ken/ende berfenden konnen, 

Daer Peck ende Wijnen beenghen haer 
oock groot geldtop. Pare Marckten zijn 
oock feet gheacht/ voornemeljck die Van 
Franckfoort, alwaer vele Koop-lupden ban 
gheheel Europa, oock fommighe upt A- 
fien ende Afrijcken tweemael des Jaers 
komen. it Ö 

Elfatz maeckt groot gelbt ban zjn Sil⸗ 
ber/ Koper/ende (oodt: Franckenlandt ban 
zijne Wijnen: Moravien Van zünen JD pel 
ende twieroock;Beyeren ban zijne Bette Verc⸗ 
kens/ die ver ende wijdt verſonden worden / 
ghelijck mede zijn ander Vee / Koorn ende 
Zoudt/ waer af het veel Fonteynen heeft; 
oock mede ban zijn Per ende Koper/ dat 
fp alle Weecken na den Donauw feudt/ ons 
Daer langs na berfchepden plaetfen ban 
Europa Verfonden te worden. Ooſten- 
rijck treckt oock veel gelts van zijne Mü⸗ 
neu / ghelijck mede Tirol, twelck Veel kos 
pers heeft. j 

t Landt Lan Gulick Heeft veel profijt 
Van zijne Weete. Hellen fendt Leel Wolle- 
ILakenen buytens landts/’sghelijcks oock 
veel Goudt / Dilver/ kooper/Ouick-filber/ 
Pfer/ Loodt/ Doutende Alupyn / in grooter 
menighte. Turingen heeft oock beel Wee⸗ 
te vooꝛ de upt-landers/ ende Meyſſen Geel 
Goudts: fo dat Duytſſandt gheen Landt in 
Europa ín rijckdom en wijckt. 
Maer om tot het particulier te komen/ 

fo moettmen weten / Dat de inkomften der 
Steden ende Wereldtlijcke Princen groo⸗ 
telijcks vermeerdert zijn door de ufurpatie 
der geeftelijcke goederen/ ende door de la⸗ 
ften die op den volckeren geſtelt zijn. 
Maer ten aenften der inkomften des Kep: 1 

ſers / eerftelijck de vzpe Steden/ Welcker Van des 
ghetal nu Go. ig/ endeeertijdts 96. Waren/ Uepfers m⸗ 

zûn fchuldigh de twee Lijfde-deelen te ghez komften, 
Tot een beflupt/ be Duptfe Volckeren 

worden boor gants trouw ghehouden / ende 
om de Waerhepdt te ſegghen/ fp zĳn meer 
eef tot ſimpelhepdt / als tot fchalck- 
epdt: maer ín vreemde Handen konnen fp 

Andere ghenoegh bedrieghen/ Hoe weynigh 
men hun fulckg vertrouwt: Mock mach: 
men eoa) dat de kupfhepdt bp hun 
meer ghepreſen / alg bewaert wordt. Ten is 
onder hun gheen mifbrupck gheacht / fich 
droncken te drincken; Want fp ſegghen / dat 
be loofe / ende bedrieghers / de onthoudin⸗ 
ghe des Wijns ingheboerdt hebben/ ten 
epude fp have quade ghedachten Door den 

ben ban’t gene op de Landt-daghen bere 
handelt wordt: maer onder defe zijn ſom⸗ 
mighe/ diemen Kepferlijcke noemt/ om 
datfe den Kepler eenighe honderden betalen, 
Die te famen 1 sooo. guldens bedraghen. Alte 
defe Steden hebben feer goede inkomſten / 
de koften verre overtreffende : oock meents 
men dat het Keyſer-rijck in't gheheel meen 
als ſeven millfoenen inkomens heeft; twelce 
Be men niet wepnigh achten moet/ nadert 
dat het volck / niet befwaert zijnde als in 
Italien, evenwel boven het ordinaris noch 

Z 5 groots 

ha * 



362 Van den Staetdes Key fers, 
groote ſchatten gheven wanneer den noot 
ber Princen ſulcx verepſt. 

Bet Mick moet den Kepſer geben/ Wan: 
neer hpte Romengaet om de kroone t' ont: 
faughen / zoooo. marinen te boet/ ende 400. 
Bupteren/ Boor acht maenden: ende dit 
woꝛt genoemt de bpftant ban Romen, waer 
banden Kepſer een goet deel opfteken kan. 
Somwijlen wort den Kepfer oock eenighe 
erpebitie bergunt teghen den Turck / upt 
Krachte ban ’t welt hp eenmael 4ooooo, qulz 
dens opghelicht heeft, So dat den kepfer 
meer inkomens heeft/ alg fommige wanen / 
aengefien bp alle enlijck van Elfatz,Zwaven, 
ende’t landt der Grifons, (inhet welche het 
upg van Ooftenrijck veerthien heerlijck - 
epden heeft die onder zyne Juriſdicktie 

zin) ontrent twee ende een half millioen or⸗ 
dinariſe Benten ontfangt/ ende noch fa beel 

extraordinarſſe. —R 

Sterckten. 

Eer dat Wp verder in propooſten treden / 
ſal het goedt zijn / dat wÿ eerſt aenmerchen 
— macht de voorgaende Lepſeren 
upt Duytſſandt geregen hebben / aengefien 
Det hpna ban haer alleen is / datſe die halen 

XLI, 

agen. 
Carolus V , hadde ontreut goooo, Doets Welcke 

bolcks / ende z0000. Aupteren / Wanneer hp macht Ka. 
naer Weenen trock tegen den Turck; onder 
de welcke vele Dpangiaerden ende Italia⸗ 
nen waren, Maximilianus IL, hadde ontrent 
100000. Doetknechten / ende 35000, Bup? 
teren / te lavarin tegenbe ſelvige Turcken/ 
fonder batmen daer opt gebreck ofte duprte 
ban lĳftocht ſagh. 
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oe beel 
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Duytlland: 
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ofte van Duytf-landt. 
Doen den Kepſer KarolusV, oorloghdo 

teghen den Proteftanten/ Waren de twee 
Bepzlegers/ Die hyeemge maenden te velt 
hielt / ontvent hondertende Lijftigh dupfent 
mannen ſterck. ij El 

Ende om grondelijck te ſpreken / ſo zijn de 
ſtercktẽ van Duytflant vooꝛwaer feer aroot / 
vermits datſe veel lyft ochts hebben / ende 
dat het middel om deſe ſterckten te eenigen / 
gemackelijck Valt van wegen de menighte 
der Bebieren. Wat het voſck belangt/ men 
ghelooft dat het Rijck in alles 200000, man⸗ 
nen te belde kan bzenghen/ waer af het boz 
ven gefepde een bewijs is. Want tfedect den 

noot bp een Dare 1560, en heeftmen bpna ninmmermeer 
opgehouden ín Vranckrijck ende Nederlant etzacht 

fine kop te oorlagen/ ende datmeteen groot ghetal 
nen Wojden. Duptfen/ diemen dickwilg met grooter 

menighten upt het Landt haelde. Men ſagh 
Doenmaels in Vranckrijck door den Hertogh 
ban pd hk 12000. Voetknechten 
bꝛengen / ende deoo. Aupteren voor Die ban 
de Beligie: ende aen d'ander zijde Waren on⸗ 
derden Hertogh Lan Numale sooo. Paer⸗ 
Ben/ ende 2coo, onder den Brave van Manf- 
feld voor de Catholijcken: Guilhelmus Prin- 
ce van Orangien hielt opde Frontieren van 
Neerlant ende Vranckrijck Sooo, Bupterpe 
ende 10000. Voetknechten ban defe felve naz 
tie/ ende Duc d'Alba 3000. Noch laet ic ach: 
ter het groot getal Booghduptfe kuechten/ 
die in Nederlant trocken onder den Hertogh 
Cafimiro, ende Én Vranckrijck onder den felz 
ben/ inden Hare 1587. ende t ſedert meer⸗ 
malen. @pndelijck/ in welcke plaetfe dat: 
men oorloghe boert / altijdt falmen daer 
Booghduptfe knechten vinden / onder welc⸗ 
Eerg abe talick doch de Pederlanders niet 
en telle/ die —— Heyrleghers ban 
Soooo, Mannen opgericht hebben: noch ooc 
de Zwitſers / diemen mepnt dat tot haer be- 
ſcherminge wel 120000. knechten opbrengen 
Eonnen/ ende die der fomwijlen weer zoooos 
bupten’s Kants gefonden hebben / namelijc/ 
doen men doende Was om't Landt ban Mi- 
lanen teghen ben Koning Francifeum te bez 
Waren. « 
Maer laet ons wederkeeren tot ong pro⸗ 
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pooft/ het beſte Duptfche Eriighf-bolck 
komt upt de Lander ban Tarol, Zwaven, 
eñ Weftphaten: de befte Gupterpe om-Brunf- 
wijck, maer nach beter upt de Landen ban 
Kleve ende Gulick. Zphandelen veel beter 
het Dlagh-fweert/ Spies en Zwijn · ſpriet / 
als het Muſquet. Opt vlacke Velt zijn ſy 
ſtrjtbaer ende nranuelijck/ fo Wel om eer 
ſlagh· oꝛden te bzeecken/ ats om tegenftant 
te doen. Tat eenige overrompelinge en zijne 
fe niet beguaem: maer Veel tantvaftigier/ 
als ſtout / haeftiger ais dapper: geven haer 
lichtelijt beiegert zijnde/ op aen den bpant: 
fo fp geflagen wozden/ en kannenfe hen niet 
Wel wederom vergaderen. Op zijn ootk gez 
Woon hare vrouwen ende kinderen met ſich 
inden Argh te boeren. Dare Daerden zijn 
niet feer goet ten oorloge / want van de thien 
de achtmeeft inde Wagen ofte ploegh ghe⸗ 
gaen Gebben: waerom de Duptfche Infan⸗ 
terpe beter is / als de Ruyterye. 

Dare ftercktenter Zee en zijn niet min 
als die te Lande / alhoewel de felve fa feer 
uiet gebruyelit en Worden ; aengefien datter 
Steden zijn/ die de eene hondert / d'andere 
rso. Schepen hebben/ Waer mede fp den 
Koningen ban Denemercken ende Zweden 
het hooft konnen bieden. Soo dat / indien 
Duytſlandt wel vereenight Ware / t felve 
boor geenen Wpant en foude behoeven te 
vreeſeñ. 

Hier bp moeten gevoeght zijn / in tijt ban 
noot de hulp der Princen ban lalien, Sa- 
voyen ende Lorreynen. Want deſe Printen 
en hebben den Keÿſer noyt verlegen gelaten: 
In den oorlogh tegen Segerh font Emmanuel 

ertog ban Savoyen aen Den Kepfer Goo. 
Daruebufierg te paerde, Cofinas Hertogh 
ban Florencen zooo. Daetknechten op zijn 
epghenkoftert: Alphonfusll, Bertogt ban 

Fertareti-trock daer felber henen met rsoo. 
Wel ghemonteerde. Gupteren: Guilhelmus 
Hertogh Lan Mantua ging daer oock henen 
met beel wacker Krÿghſvolcks: ghelijck 
mede Henricus ban Lorreynen, Bertoghe 
ban Guife met drie hondert Edel-lupden. 
Soo dat met defe Wenden ende die den 
Paus Pius V, daer bp dede / den Kepfer 

Maximi- 

oedanigh 
ket Buprs 
fche krghſ⸗ 
bolck ís. 

XLIII. 
Dine ſterc⸗ 
tenter Zee 
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Rulof Ge 5 ef praten GRE Rare kjper 

Chrinef van Hinsarjtn Bohemen etc. | 

Maximiliangs IL, (den welcken het Gijck/ op | Keurborften ingeſtelt. Eñ alhoewel dat Ka- tenen Lant-dagh gehoudente Aulburgh in | rolus Magnus, door ozdinantie des Paus/ het den Jare 1566, ingewillight hadde 4aooo. | Wijck inde berkiefinge der Duptfche Borſtẽ Doetbolck/ ende Sooo. Paerden boot acht | ftelde/fo en hadde bit ebêwel geẽ plaets boor maenden; Boozte noch 20000. Fnfanterpe/ | en al-ger DE (tamme Karoli ontbzac;, aengefié ende 4ooo. Bupteren Door de Drie naeſtvol⸗ dat / ſo lange de ſelbe duerde/ den fore zijnen gende Laren) onder zijne Vaendelen hadde, | Wader altüts int Bick fuccedeerde: Vaer behalven die tn Garmifoen waren/ 100000. het Dtatupt Gregorij V, t welcke alle recht Maumen te voet / ende 3 sooo Nupteren. ban fucreffie uptfloot / felde ’t Bújck in be So dat / indien be berfchepdenhept van bzpe verkieſinge vanfeven Princen int Haer Gelfgie de gemoederen nieten berdepldeen- | 998.De aoyfake /Die dẽ Paus daer toe bracht, & de hatigh onderlinge maeckte den Lepfer | tag, om dat Ottho III, geen kinderen na en wann macht ende middelen gendegh Hebben fou- | tiet: boch zjnder noch andere redenen /Want Wijck aen de de/ om níet alleen den Turck tegenftantte | cerftelrich/ het újch grootelijer verfwackt betkiefingbe doen / maer oock te bedwingen wijdt Banzij- | zijnde/ mepnde den Paus ende den Kepfer/ ban feben ue grenfen te verhupfen. dat fp’t felbe frercken ende in zijn ouden (fant Borften gez Cass berftellen fouden/Dooz ſodanighen / als daer felt wiert, ouvernement. toe/ fonder aenfien ban fucceffie/ ghekozen XLIV eoori ° Den Paus Gregorius V, Heeft de feben | faude Worden. D 
eu 
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De deie Lee 
den des 
Riez. 

EV, 

| XLVI. 

of te van Duyr{landt. 
D iS b f: 

— —— 
Vergaderinge men van alle die den 
che aengaen / handelt ende beraetſlaecht. 

Eerſte Lidt der Seven Keur- 
Vorften, de welcke zijn: — 

DE Aerds· Biſſchon Lan Mentz, Opper- 
Kancelier des — —— bewaren 
de in zijne Kancelerpe alle de Schriften der 

Ben Herbs: 25ifchop vanT en Aerds · Biſſchon van Triex, Opper- 
Kanrelier des Bijckg in Vranckrijcks Ee 
Ben Aerds-Biffchop vankKeulen, Opper⸗ 

Kancelier deg Rijcks in Italen. 
Den Koning Lan Bohemen , Oppere 

Proeber des Aijcks. d 
Ben Paltz-graef aerden Kijn/ Opper 

Dof-meefter des Aijcks. 
Den Bertogh van Saxen, Opper· Maer⸗ 

fchalck ende Bechter des Hofs/die het Bap: 
píer voo? den Kepler wi t. 
Den Marquijs van Brandenburgh, Op 

per-Mamerling deg Aijcks· 
Alle defe hebben volle macht om eenen 

Kepler te Kiefer / teu epnde fieh niemandt 
de eepferlcke warrhigepbt toe en fchzĳje 
be, als erbelijck. 

Tweede Lidt der Heeren en- 
de Edelen, de vvelcke zijn: 

De Aerds · Biſſchoppen 
Magdeburgh 

ban —— 
Bezangon. 

k Bremen. 8* 

(Bamberg. 
Wirtzpurg. 
Worms. 
| Spiers. 
Straerfburgh. 
Eichftar, 
Aufpurg. 
Conftantz. 
Hildefhim, 
Paderborn. 
Chur, 
Halberftat. 
Ferden. 
Munfter. 
Ofnabrug. 

p Paffauw. 
Frifingen. 
Kempfen. 
Gurck, ofte Gorltz. 
Seckauw. 
| Havand. 
Bazel. Î 
Sittem , ofte Wallis. 
Regenfpurg, 
Meiffen. 
Naumburg. 

| Minden. 
L Lubeck. 

— 

De Biſſchoppen ban 

ee me 

De Biſſchoppen ban 

DA 

Ben Bevcogh ban 
Ce 
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f Vtrecht. 
Camin. 
Zwerin. 
Geneven, 
Kamerick. 
Verdun. 
| Lofanne. 
Metz. 

| Toul. 
Luyck. 
| Trenten. 
Brixen. 
| Merfpurgh. 
Libach. 
Vienne. P 
Brandemburg,. 2% 
| Ratzenburg. 
Schtefwijck. 

L Havelburg. 
ket 

De Wereldelijeke Princen, 
ende Heeren: 2 

{ Beyeren. 
Ooftenrijck. 
Saxen. 

| Den Paltzgraef ban Beyeren. 
Kléve, Gulick, ende Bergen. ì 
Ben Marquis ban Brandemburgh: 
Brunfwick. 
Lunenburgh. 
Pomeren. 
Meckelemburg. 
Lauwenburg. 
Holítein. 
Lotthringen. KE: 
Den Kandr- Graef ban Heffen. 
Wittembergh, 
Zweybrug. 

CSpanheym. 

Ben Marquis ban Baden. 
Den Prince ban Anhale. 
Ben Graef ban Hennenbergh. 
Den Burgh- Graef ban Meiflen. 

De Geeftelicke Princen. 

{ Fulda, 
Hiersfeldt, 
Kempten, 
S. Gal. 

en Prins ende 
Abt van 
——— 

Prins ende Prebooſt ban Wiſſem⸗ 
urg. 

Den Prins ende Peebooft ban Elwan- 
gen. 

Ben Abt ban Reichenaw. 
Den Meeſter Der ordꝛe ban de Duptſe 

Widderen. f 
Den Meeſter ber ordze ban De Widder: 

ſchap S. Ioannis. 

Wain- 
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{ Waingarten. 
Salmanfweiller. 
Kreutzlingen. 
Maurpach. 
Walkenried. 
Schuttern. of 
Weiflenow, ofte Minderaw. 
S. Blafius, 
Maâulprun. 

| Schuffenried. 
| Rieterfhauffen. 
Stein aenden Rhijn. 
Schiafhuyfen. 
Kempefeck. 
Waldfachfen. 
Finfideln. 
Rockemburg. 
Ochfenhaufen. 
Ss. Gillis te Nuremberg. 
Nuemburgh. 
8 A— bj Trier. 
Heveld{haufen. ‚ 
'S. lan in Kurtel. 

d Gengenbach. 
Koni{brun. 
Rodt, ofte Roden. 
Marckthal.. 
‘Rockenhaufen. 
Ss. Pieterin t schvartawald. 
S8Piderich. 
Berkenheuſem. 
Elchingen. 
Hentzlingen. 
Vtſenis. 
Plankemburg. 
Yiu. 
Pfeflers. 

| S. Tan in Thearcal. 
| Perefhaufen ban Conftantz. 
Pruim. 
Reifhaim. 
S. Hemeranus gan Ratifbona. 
S. Gregorius ban Munfter. 
Muncheroden. 
S, Cornelius ban Munſter. 
Werden. 

| Aurfperg. 
Vrſe. 
Brun. 

\ Echternaken. 
{ Hervoorden. 

Den Abt ban 

— Kambergh. 
Berghtofgafden. 

3 Odenheim. 
È Sels. 

ban 

Wijdroboefi 

[< gedelingburg. 

Ait. Munfter te Regenfburg. 

Kauúffingen. 
Lindow. 

Gernrode. 
Buchaw. 

L Retenmunfier. 
De Abdiſſe ban 

— 

Ober-Munfter te Regenfpurg: 

tf — — — ——— 

Den Brave ban 

Den Wijn-Grabe ban 

DA 

—— 

Van den Staet des Key fers 
_f Hippach. 

Gutenzel. 
Beundt. 
Koblentz. 
Elfas. 
Ofterich. 

L Inder Ecích. 

{ Helffenftein. 
| Kirchberg. 
| Wifenftaigh. 

Lauffen. 
Montfort. 
Furftemberg. 
Zimmeren. 
Otingen. 
Sultz. 
Hohenzollern. 
Kaftel. 
Vertheim. 
Reineck. 
Hohentoo. 
‘Erpach. , 

| Leiningen. * 
Falckſtein· 
Hanaw. 
Luchtemberg- 
Naffaw, ende Breda. 
Dillemberg. 
Wifbaden. 
ieſtain. 
Salbrucken. 
Waldpurg. — · 
Naffau ín Weilpurg. 
Beilftein. 
Koningftein. 
Epftein. 
Hoogh Eifemberg. 
Laegh Eitemberg. 
Merlen. 

| Badingen. 
Witnenberg. 
Zolms. 

L Arnfberg- 

Horn. 
Seyn. 
Wintzlingen. 
Reyen. 
Biflich. 
Salm. 
Weldents, 
Dengen. 
Rappin. 
Hardech, 
Hohenftein. 

Manffeld. 
Stolberg. 
| Buchlingen. 
Barbey ende Mullingen. 
Gleichen. 
Schwartzenburg. 
Suemburg. 
lude, Betere ban Ruech. 

Schaumburg ende Giengen. 
Dieremburg tude Zomeraw. 

Ples. 
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Plawen. 

Olnbrug. 
| Loebenfiain. 

_ …FRegenftain. 
1 Weftfriefland. 

f Ooftfriefland. 
Vander Lippe, 
Oldemburgh. 
Hofe. 

| Delmonhorft. 
| Weftemburg. . 
Muntzemburgh. 7 
| Lemgow. 
Waldeck. 
Diepholt. 
Steinfurt. 

Teckelnborg. 
Dortmund. 

1 Windorff. 
Kipperſhoden 

agen. 
Hoonfels. 

eiſeneck. 
Bergen. 
Manderfcheid. 
Reiferfcheid. 

— 535 
Î 1 elſtein. 

Tubingen. 
Blankenbergh. 
Karchingen. 

LKrchanges. 

f SGundelfingen. 
Geroltzeck. 
Oberheven, 
| Rapoleftein. 
Stauffen. 
Sonnenberg. 
Vannenberg, 
Degenberg, 
Oberfulfberg, 

U Tautenberg, 

Tuſſen. 
Stugart. 
Iuftingen. 
Schenflingen, 
Rapoltſ kirchen, 
Hohen Rechperg. 
Berletick, 
Hohen Konigfperg. 

* 

De Baroenen ban 

A 

Braides. 
Reichelfperg. 
Limburg, 
Kunfeg, 
Kunfeckerberg, 

Geraw. 
Reichenſtein. 

Be Heeren ban 

| Wedaende Ringelberg. 

Hohenfeld ende Tipoltfkirch, 

f Muntzehburg, 
Loftenftein, 
Ridberg. 
Lingen. 
Somiris, 
Bergen ende Waelhem. 
Widenfels, | 
Haber, 
| Senfter, 
3 Roggendorff. 

Alendorff. — 
| Kunigfurkerberg. 
Morfpurg ende Befort. 
Brandenítein, ende Rans. 
Wolfftein, 
Permond. 
Fronífbek, _ 
| Flackenftein, 
( Witten. 

Het derde Lidt des Rijcks, 
beftaende in de Steden, de vvelc- 

ke zijn: 

De Beeren ban 

Antwerpen ín Brabandt. 
Aken ín ’t landt ban Gulick, 
Aufburg ín Zwaven. 
Bazel aen Ben Rijn, 
Berckheim. 
Berne ín Zwitferlaûdt, 
Befancon. 
Bopperden aen den Rijn, 
Buchau ín Zwaven. 
Biberach ín Zwaven, 
Bopfingen ín Zwaven, 
Buchorn ín Zwaven, 
Deventer fn Over-Y (fet. 
Dortmund ín Weftphalen. 
Dinckelfpuhel in Zwäâvens- 
Durckheim, 
Dueren ín ’t Landtban Gulick. 
Ever boozbp ‘te Bemerwoudt. _ 
Erfford in t Landt ban Thuringen, 
Eflingen ín Zwaven. 
Franckford op De Meyn. 
Franckford aen De Oder, 
Friburgín dee Wederau, 
Friburgh ín Brifgauw, 
Gegenbach ín Zwaven. 
Gelenhaufen indev Wederau, 
Gemund in Zwaven. 
Giengen in Zwaven, 
Gofler ín Saffen. 
Gottingen ín Saffen. 
Groeningen ín Vricfland, 
Hagenau ín Elfaz. \ 
Hailpruim in Zwaven aen Den Necca. 
Hall ín Zwaven. 
Hall ín Thuringen, 
Hamburg, 
Holproef in Zwaven. 
Hamerfpach in Zwaven. 
Heydeflfeld. 3 : 
Ingelheim bobẽ ef benedẽ aen Rinckauw. 
Ifnen ín Zwaven, 
Kaufpuern ín Zw aven. 
hl 8 \ Kampen 

XLYIL 
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Kampen in Over-yffel, EN 

Kolen aenden Rijn. 

Kolmaer ín Elfatz. ——— 

Kel in Zwaven. er er 

Konftants ín Zwaven, dl 
Kempten in Zwavene., 
Keyferfperg. rete en er 
Keyferslautern in Weftrijcke. 
Kuyre in Zwitferlandt. deg en an 
Landaw bp Spiers. A 
Lindaw in Zwaven, 
Leukirch in Zwaven. 
Lubeeck aen De Zee in Saflen, 
Lucerne in Zwitferlandt. 
Lunenburgh in Saffen. ° 

Memmingen ín Zwaven, int 

Mets ín Lottringen. 
Mulnhuyfen ín Thuringen. 
Mulnhuyfen in Sunkaw. 

‚ Nimmegen in Gelderland. 
Nordhuyfen in Thuringen. 
Nordlingén in Zwâven. 
Nurembers-· 
Ober Ehenheim. 
Odernheim bp den Rhijn. 
Ottenburg ín Zwaven. : 

Ola ín Zwavens ,;‚ 
Oppenheim aen Den Rijn. 
Pfullendorff in Zwaven, 
Ravenfpurg in Zwaven. 
Regenípurg in Beyeren . F 
Reutlingen in Zwaven. 
Rofem ofte Rofheim. 
Rotemburg aen den Tuber- 
Rotwijl in-Zwaven. 

S. Galle in Zwitferland. 
Schafhuyfen ín Zwitferland, 
Schwinfurt in Francken. 
Sleyzftad in Elfatzs 
Solothurn in Zwitferland, 
Spiers aen Den Rijn. 
Straefburg. in Elſate · 
Thonawerd in Zwaven, 
Trier op de Moefel, 
Vberlingen in Zwaven., 
Vlms ín Zwaven. 
Wangen ín Zwaven. 
Werd aen den Donauw. 
Weſel boben aen Den Rhijn. . 
Wefel beneden ín t Landt ban Kleef. 
Wetzlar in Heffen, 
Wimpin op De Neccar in Zwaven, 
Winfheim In Francken. 
Wijffenburg. 
Worms aen Den Rijn, 
Wijl ín Zwaven.. 
Zurich in Zwitferland. 
Zwol fn Over⸗yſſel. 

xLVIII. Behalvben defe ordze der drie Heden / ten 

eynde men de fcheuringeti DES Atke belet - 

ten/ endeeen algemepuen vrede doo? gants 
) 20 - 

Tot weles vintien des Ahcks verdeplt geweeft in ⸗4 
Duytflandt behouden ſoude / hebbende 

kenepnoe Te Deertückhepden/ bie fp Circkelen ofte 

den Raedt 

dee Craiflen re Maden des Bijckg zijn. Men heeft verft 
ingeftsle is. ín den jare 1500. te Aufburg ſes Craifzen in⸗ 

Craifzen ndemdẽ / in de welche de particulie⸗ 

tdes Leyſers, 
geſtelt / daer naer noch thien inbdenjare r522. 
te Pozembergh Veder Craifz berkieft upt 
fn Lant eeven Gouverneur/ ofte pe 
tendent des Aaedts / ende ig een te/ of 
Graef/ of Baroen / of eenigh Heer / 
den weltken men upt 'tfeifde Landt ſes 
Baedts-heeren geeft / ende zjn alle wereldt⸗ 
lijcke Perfoonen/ eerlijcke ende udige 
Mamien: Ende zijn de, Craifzerì Dele vol⸗ 
ghende in ordre: wi il 4 

ſ1. Franckenland,. αα 
2. Beyeren. 2o 
| 3. Ooftenrijck. 1 
He WANEN 

N J s, Vanden Rhijn, 
8 \ 6, Palz-gravenland. «> 
2 7. Weftphalen, Aoblev⸗ 
Ss lg, Opper-Saxen, — 
2 | s. Neder-Saxen, ì 

(ro, Bourgongen. 
n r 

Behalven defe Craifz-Raden, heeft-men XLIX. 

(opdat alle faken van ghewichte rer telt oaeen 
ken geoogdeelt fouden Werden) de Kepfer paf 
tĳche Bicht-kamer te Spiers opgheretbt: spiers, 
Waer af ben Opperften een Wereldtlijclzen 
Prince) ten minften Grave ofte Barden is / 
indien men opene vindt die Hier toe bez 

quaem is.Defen heeftmen noth fes: bp-fite 
tende ghegeven/ naemlijcken / twee Sra⸗ 

ben ofte Baroenen/ twee Hechtg-geleerden/ 
ende twee Gidderen/ die den Kepſer daer 
fielt van weghen de Landen die hp eeffee 
Ren in't Gijck befit. Peder Keur vorſt hee 

ter oock eenen gheftelt/ ende peder Graifz 

t\wee/ ende alle defe Haedts-heeren zijn de 
helft onder de Gechts-gheleerde, ende de 
felft onder be Ridderen gekozen. Ë 

Munfterus ſeght wijders / datmen na de 
ſeven Keur-voften noch ordonneerde noch 
geel Officierg/ende dat al op't ghetal Lan 
vieren: Cfedert hebben (ommighe Keyſeren 
hiertoe noch Graben ende Hertogen ghe⸗ 
kozen/ waer af bele evenwel verballen ende 
berftorsen zijn: Wy fullen evenwel hem vol⸗ 

gen/ ende de felbe Hier in ordre aldus (tellen: 

De bier Hertogen Lan 
Brtinſu ijck. 
Schwaben. 
Beyeren. 
Lotthringen. 

De bier Maerfchalcken van 
Bappenheim. 
Gulick. 
Meyflen. 
Vinfting. 

De vier Landt-grabén ban 
Thuringen. 
Heffen: 
Leuchterberg. 
Elfatz. 

Be vier Burgh · graven ban 
Meidenburg. 
Nuremberg. 

Reneck 

— 
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Reneck. 
Stromburg. 

Be bier Kidderlijcke Graben ban 

Flaendren. 
‘Tirol. 
Aldenburg, 
Ferraren, 

Be bier Pꝛintelijcke Abten van 

Fulda. 
Kempten. 
Wiflemburg. 
Murbach. 

De bier Rijcks bergen ban é 

Aldenburg. 
Meidenburg, 

_ Rotemburg. 
Meckelburg. 

De bier Widderen ban 

Andelauw. 
‚Meldingen. 
Strondeck. 
Fraonberg, 

De bier Hookt ſteden / ofte Metro⸗ 
politant/ ban 

Aufburg. 
Aken. 
Metz. 
Lubeck. 

De vier klepne Steden van 
Bamberg, 
Sletzítad. 
Hagenauw. 
Vlms. 

De Lier Bouw lunden ban 

Keulen. . 
Regenſpurg. 
Konftants. 
Saltzburg. 

De Lier Marquijſen ban 

Meyſſen. 
Brandemburg. 
Mernhern. 
Neder-Baden. 

De Bier Graven ban 

Schwartzenburg. 
Kleve. 
Cilie ofte Grerz. 
Savoyen. 

Debier Lands · Heeren van 
Milanen. : 
Scala, ofte Verona. 
Padoua. 
Mirandula. 

Be bier Kijcks bergen van 
Murnemberg. 
Friberg. 
Heydelberg. 
Nurnberg. 

Debier Dap-heeren ofte Baroenen 
ban 

Limpurg fn Franckenland. 
Thufis. 
Weftenburg. 
Aldenwald. 

De bier Kijcks dorpen van 

Ingelheim, 
Altdorf. 
Lichtenauw. 
Deckendorff. 

De bier Jagerg ban 

Hurn. 
Vrach. 
Schomburg, 
Metfch. 

De bier Erf-ampten ban 
Schwaben. 

VDooꝛ.ſnijder ban Walpurg. 
Den Schencker ban Radach. 

\ Maerfchalck van Marckdorf. 
Kamerling ban Kemnat. 

De bier Knapen ban 

MWaldeck. 
NHirten à Fulchen. 

Arnfpergh. 
Rabnaw. 

Doch zijn veel defer Ampten gheheel bew 
andert/ ofte gants te niet ghedaen Doo: de 

| doodt ber gener / die de ſelve befaten. 

‚ Defidt-plaetfen op de Rijcks-daghen, 
hoedanigh; 

Wanreer den Kepfer ahefeten is moet LI. 
| den Aerdts· biſſchop van Trier vecht teghen hoedanigh 

| hem ober fitten/ den Aerdts· Biſſthop van nennen 
Ments gen zijn vechter zijde / ende ben Aerds⸗ Ki —* — 
biſſchop van Keulen aen de ſſincker zijde, moeten zijn. 

Den Koning Lan Bohemen Doch eer dit 
Bick aen den Kepfer behoorde) fat aen de 
rechterhandt des Aerdtsbiſſchops ban 
Ments,ende daer naeſt * Paltzgrave aen 

a \ den 



Afri 

— 

den Rijn:daer na den Hertogh vanSaxen aen 
de (lincker zijde des Aerdts biſſchops Lan 
Keulen,ende bezijden hem den FRarquijs Lan 
Brandenburgh. 

Wanneer men publijcke Pro- 
ceffien doet, moeten ſy defe ordre 

daer inne houden. 
Den Aerdts-biffchop ban Trier moet 

— Kr baar den Kepfer gaen/ ende de andere twee 
Blijcke Pro⸗Qaen AEN zijn zijde/ d'een aen d'eene/D’ andere 
ceſſien on⸗ aen d'ander pöde des Keyſers: ende den. Ko⸗ 
berhouden ning van Bobemen volght Auchs daer aen. 
Wwozt. Den %erdtg- bertoghe nu Van Ooftenrijck, 

als Prince des Bijcks /en heeft ouder de we- 
—— nd geen plaetfe/ ban weghen 
bet berfchil datter ig om de boorfittinghe, 
Maer ouder de Geeftelijche/ die boorgaen, 

riders Ve V. hrOer gra tien Göìs Pile rave 

hyDen vn Herroc U aa ere, Ceurwdis tif 
Î kn j * 

Roy Chie Case. 

Op den Gijckfdagh te Aufburgh ghehouden 
iuden Aare 1548, Wierden salle de Provin⸗ 
tien ban Bourgondien onder de beſchermin⸗ 
abe des Bijcks gheftelt/ende Wiert de plaets 
e Vanden Prins bpfonderlijck onder de Gees 
ſtelijcke gheaſſigneert; alhoewel dat op den 
Bijchf-dagh ban Regen{burg, die tfedert gez 
houden Wierdt/ den Honing Lan Spangien 
niet eenen in zijn plaetfe en fondt. 
Den Dertoghe ban Loreynen (ofte Lot- 

thringen) plagh oock een Prince des Rijcks 
te 5ĳjn/ maer rechte boost is dat gheflachte 
onder Vranckrijck gekomen. 
De vrye Banfe-fieden des Rijcks / die gez 

nen anderen Deere en erkennen als den Key⸗ 
fer/leven bp hare Wetten/ ende hebben bp: 
naeft alle eenen flechten ende bermengelden 
Staet / hoe Wel ín eenighe-der felver/ 
onder de Welcke Nurembergh_ is /. de 
Door-treffelijchfte vigieren- Haer hd —* 

id 

* 



LII. 

ofte van Duytf-landr: 
Begieringhe en Was inden eerften niet veel 
byſonders / doen fp doo? gelt ofte qunfte has 
re vrpheydt banden Keyſeren / ofte Princen, 
die ober Haer heerften / verkregen. 
Niemant en mach Imperator, dat ís Kep 

ſer ghenoemt wozden/ ten fp dat den Paus 
em Kroone:maer wel Rooms Koning, ofte 
oning van Duytflandt, indien hp ban den 

HKeur-voeften gekozen wort. —— 
Dern Keyſer en heerſt niet abſolutelicken 
in Duytſlandt, maer gebiedt aldaer by we⸗ 
gen ban Rijcks · daghen; weſhalven hp meer 
ofte minmachtighig/ na dat hy / om vets 
op Bijckg-dagen te verkrighen / verbiet of 
niet en verbiedt dat men hem tegheſpreke; 

‚ doende fich te gelüt / vzeeſen ende beminnen, 
De dip Staten berfchünen op de Kicks 

Ban de drie Dagen/ ende Lan defe maecktme dzpe Baden. 
Kaden / die 

de Rütx⸗ op Ee neer den Koning Lan Bohemen 

LIII. 

De Keur-boeften zijn d'eerfte/ ende wan⸗ 
gheen Kep: 

fer is / ſo en komt bp op de Bickg-daghen 
niet/enbe ig beel meer Middelaer / dan Baetf 
mansnadien dat/indien der anderer flemmen 
ere zijn/namelijck drye ende dzie/'tgene 
p dan berkieft wordt gedaen. 
Ben tweeden Haedt beftaet in alle dande⸗ 

re Princen / fo geeftelijcke/ als wereltlijcke / 
in de welcke maer twee boog alle d'andere « 
en komen/ ende twee voor allede Öraven 
ende Baroenen des Hicks. 
Den derden Baedt beftaet upt de Ricks⸗ 

ſteden. 
Nen alle deſe ſtelt den Keyſer boor tgene 

hem goedt dunckt / ende elcken Haedt verz 
treckt fich dan om op de Loorgeftelde faken — 
te vefolberen, Maer de Steden / alhoewel 
fp bp maniere ban Gaedt oock hare mepnin⸗ 
ghe moghen ſegghen / foen hebbenſe noche 
tans gheene ftemmen in deliberatien. 
Den Baedt der Keur-boeftenis de laetfie 

pi Een ouk te fegahen/ maer aldermeeft 
gheacht. 
Den Dtaet ban Duytflandtig thang feer 

berkeert / fo Dat/ indien den Kepfer eenen 
Laudt-bagh verkondighen laet/de Printen 
int komen niet al te ghewilligh en zjn / maer 
fenden hare Agenten derwaerts / dẽ welcken 
fp geene macht om refolberen en geven / voor 
fpen berwittight zijn bant gene men aldaer 
berhandelen fal/ ende hierom Wordender 
wepnigh faken afgebaerdight. 

p fouden alhier een lang Lerhael mo- 

371 
ghendoen bande Beligie ende Gods· dienſt 
Die Door gantg Duyt{landt ghehouden wort? 
maer vreeſende den Lefer moepelijck te Vals 
len door de langhept/ of den (elven te toornen 
door eenigh een-zijdigh verhael / fullen wp 
— korte eẽ wepnigh daer van fchzijz 
en: 
Ju Bohemen, Sleſien, Saxen, Brandem- 

burgh, Paltsgraven-landt ende Gulick ig bp⸗ 
na in alle Steden bephepdt van Religie: Mo⸗ 
ravien laet mede bele Lupden Lzp tn haer 
ghelove/ gelijck mede Styrien ende Kernten: 
fodatter m'gants Duytilandt gheen Landt 
ofte Le en is / of daer Woornen Luys 
therſe Zwingelfe/ ofte JPennonpten. 
In de Bifoommé van Trier eñ Keulen ale 

leenlijck en wordt gheene Bephept toeghelar 
tenin’tftuck bande Beligie, ende zjn dien 
volgens meeft Roons· Catholijck. 
De Stadt Erfordt heeft een Boge Schole 

boorden Zwinglianen: gelijck mede Stcin- 
furt, Heidelbergh, Aufburg, Wirtembergh, 
etc. Soo dat fo welde Lupterfe als de Zwin: 
gltaenfe Leere daer ober al ghefaept ende 
boortgheplant Wordt. 

ut JParguifaetfchap Baden, woonen 
mede bele Lupterfen/ alg oock doet in ende 
am de Steden Bruynfwijck, Magdeburgh, 
Worms, Minden,Nuremberg, Vlms,Franck- 
fort, Aken, Strafburgh, Bremen, Hamburg, 
Lubeck, Manf(feldt, ende beel andere/ daer 
bp-nade Roomſe Catholijtke Beligie teenes 
mael uptghebluft is; ja in bele defer ghe⸗ 
noemde Dteden Verboden Wozdt te oefe: 
nen … 
De Lupters-ghefinde Vorſten in Duyt- 

flant, zijn / den Marquijs Lan Brandenburg, 
de hertoghen ban Saxen, Bruynſwijck, Wir- 

tembergh „efi Holftein, de Gravẽ van Manf- 
feldt, ende bele vrve Hanfe-ftedé aen de Zee- 
kant gelegen: De Calvins ofte Swingels⸗ 
ghefinde/ zijn / den Paltz-grave Vanden Rijn 
ende Die Ban Straetfburg, met het meefte gez 

‚ talder Zee-fteden. 
Soo dat door dit koet verhael feer licht 

afghenomen ende berftaen kan wozden/hoes 
danigh dE Godsdienft ofte Beligie in Duytf. 
landt is: Waeromme wpdit met defe Kor⸗ 
te berklaringhe beflupten willen / verwach 
tende Wat Godt daer mue door zijne Hooghe 
noodigheende onderlinge ghenade metter 
tijdt wercken fal. 

Na ij 
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€ vã de se Je 
Ron Key |Korte Befchrijvinge der Wefterfe Keyferen, |. de. 

beginnende van Ivrie Cesare, Opbouwer 
defes Rijcks, ende volhardende tot MaTRIAM 11, 

____ tegenwoordigh regeerende in Duyt landt, 

1 [JVlius Cefar was den eerſten Dtichter ban de Koomſche 
Monarchie / boerde den naent ban Dictator perperuus, ende 

niet ban Imperator: Leefde 56. jaren / ende vegneerde 3.Jaren/ 
ende 7, maenden na dat zijne Burgerlijche oorlogen volvoert 
waren ; is ban Bruto, Caffio, ende andere confpivateurs in De 
174. Olpnpiade 3o.jaren boor Chꝛiſti gehoopte, omgebracht. 3886 

z | _Og&avius Auguftus, toegenaemt Cæſar, Den Nebe 1.Celaris 
is hem gefuccedeert/ aennemende den name Lan Lepfer/ ofte 
Imperator, twelck by hun niet meer als Veldt · oberſte en bez 
tepchende; Weefde 75. jaren/ min 25. dagen: regneerde 56. ja⸗ 
ren naemlijckt 7 2.javen met Antonio ende Lepido, Triamviros; 
ende de vefterende alleen. 15 (5982) 

3 |_-Tiberius, een fone Augufti, door Liviam, ende ban hem gea⸗ F5 [5982 
dopteert / is Keyſer gekozen. Wegeerde 22. jaren / o. maenden / 
22. Dagen : Was van natupren gemelijtk / cen ſpotter / boef/ | 
treedt / ende boog. In 't 15. jaer zijns Kijcks wierdt Chri- 

790 

ftus ban loanne gedoopt, ende in het zo. 18 hy gekrunſt. Leef 
De 78, jaren. 

Caius Caligulaachter-nebe Tiberij, een fone Drufij, Die den| 58 |4995 
Broeder Tiberij was / is gefuccedeert: hoedanigh hp geweeft 
is / ſeght Seneca met kozte woorden aldus; Deſen dunckt my / 
dat de natupze booet-gebzacht heeſt / om te toonen wat De 
hooghſte gebreken in t hooghſte geluck vermogen. Kegeerde 
3. jaren / 10. maenden / o- Dagen. — 

Claudius, een font Druſi , 18 hem gebolght/oudt zijnde so.| +2 4009 
jaren is goo belofte ban gelt upt te deylen daer toe gekomen: 
gevende pegelijcken Doidaet 3so.Aroonen . Was wel ghe⸗ 
leert / Jadde TieumrLivium tot zijnen Meeſter gehadt. Fe doo, 
zijn Orouwe vergeven geworden‘ geregtert hebbende 13 . jaren/ 
8. maenden xx, Dagen. 
__Nero Claudius SDehoon-fone ende fwager Claudij, geadop-| 55 4022 
teert Door De liftighendt Agrippinz, is in zijn ſeventhiende 
Saer ban Ben Wruygbf-tupden Akepjer gemraeht/ Den welcken 
jp / fo beel gelts beloofde, als Claudius hun gegeven hadde. 

| eeft zijn Moeder / ende Dufters fchandelijcken miſ⸗brunckt 

EN 

194 5 

807| 6 

hebbende: eyndelijck laten om-beengen/ alg mede zijn Pupf: 
brouwe ende Bzoeder; oock Senecam zijnen Meeſter / ende an⸗ 
dere ban de befte Raedts heeren meer, Was een hardt ber: 
volgher der Chriſtenen. Weeftfich felven met een poignaert 
— gheregiert hebbende 14. jaren / 7. maenden / 28. 
agen. 

7 | Sergius Galba,tag ban den ſtamme Der Sulpicij wierdt ge⸗ 69 4036 
koren vande Dpaenfche Legioenen: eñ daer na ban dentkacdt 
bevestight: Maer is door ’tbelepdt Otthonis te Romen op De 
Marckt om-gebracht. Regeerde maer 7. maenden 7, Dagen. 

Silvius Ottho is daer Doortotten Warche gheraeckt: was 7o [4037, 
een ontuchtigh Menſche / onbeſchaenit / trots cave welluftigg: 
Epndelijck van Vitelſio oberwonnen zijnde / doodde hp ſich 
ſelven met eenen Poignaerdt; geregeert hebbende z. maenden 
5. dagen: zijns lebens 27. Jaren. — 

Aulus Vitellius weeedt ende boos van natupren/tot hoerde⸗ 70 4037 
rye ſeer geneyght / is in des voorſeyden Otthonis plaetſe geko⸗ 
men / Die daee toe te voren binnen Kolen van den Soldaten al 
beroepen geweeſt was: Dan Velpafiano overwonnen zijnde / is 
Gp bande Soldatẽ met klenne ſteeckſlkens ter doodt gebracht, 
ende inden Tuber geworpen: Kegterde s maenden ;. dagen. 

322 | to |_ Fl, Vefpafianus, nade gvoote ongeregelthepden Der Keyſeren 79 |4957 

— — ——— — — — — — 

821 

822 

822 

Caligulz, Claudij, Neronis, Othonis ende Vitellij, is algeen 
reſozmateur der goede zeden tot den Kijcke gekozen, herſtel⸗ 

Aa iij de beel 
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ten ende Polycnen Die ſeer verdorven geweeſt waren: Fn het! 
tweede jaer zijns Rijcks ſandt hy zijnen ſone Titum om Ieru- 
falemte belegeren/op den 14, Apzil/ na De geboorte Chꝛiſti 1, 
Is ban den bupek-loop gheftorben / geregeert hebbende 5. jas 
ren / 6, maenden. 
Titus Vefpafianus ig zijnen Dader gefuceedeert : wierdt om 

zijns goeden lebens wille roegenacme : Amor et delicie gene- 
ris humani. Dat (9: De Liefde ende ‘tbermaken des Menſche⸗ 
lijcken gedachts: eeft zijnen Broeder Domitiano, Bie na zijz 
ne doodt geftacn hadde/ Be mifdaedt ber geben: Dan een hevi⸗ 
ge kortſe bebangen zijnde/ is hp geftorben;gevegeert hebbende, 
2. javen / 2. maenden / 20. dagen. 
Domitianus is zijnen Broeder gevolght, den welcken hy / 

beel min zijnen Vader / niet na· volghde in zeden want hp was 
wreedt / hardt / boos / onkuns / tot hoererpe genegen / korſel / luy / 
traegh / ende op·geblaſen: onder hem is De tweede berbolginge 
tegen den Chriſtenen aengebangen: was den Dlitgen- banger 
genoemt/ om dat hp alle dage een ure in 't Dliege-bangen bez 
ſtede. Heeft gevegeert 15. jaren / 6. Dagen. 

Nerva, ſeer oudt zijnde/is tot Den Kijcke gekomen/ende was 
een goedt ende gerechtigh Prince; gebende den genen zijne goez 
deren wederom Dienfe Domitianus ontnomen hadde. Was den 
Chꝛiſtenen feer goedertitren Heeft Marcum Vlpium Trajanum, 
een Spangiaert / geadopteert / doende zijn Wijck boben alle an⸗ 
dere floreren. Regeerde een jaer / 4. maenden / o.Dagen. 

Trajanus is in den Kijcke getreden / doen Nerva hem het 
Decreet ban De adoptie te Keulen ſandt / oudt zijnde 42jaren. 
Was een wijs ende vecht-gebend’ Prince, kloeck ter oorloge / 
onbertfacght/ ende geluckigh in zijne aenſlagen: Is doo, in⸗ 
williginghe des Raedts Optimus Princeps, ende Pater Patri 
toegenaemt : Deeft beel Bibliotheken opgeftelt ende Plutar⸗ 
chum dickmaels gehoort : Treckende tegen den Joden / is hu 
Oheftopber ghevegeert hebbende ro. Jaren / 6,maenden/ 1 5,daz 
gien. 

Adrianus ig Traiano (ban hem geadopteert zijnde) geſucce⸗ 
deert : was een wijs / gheleert / vaerdigh / ende wel-fpyehende 
Prince: Die de Pzobintien des Kijcks veel eer DOoz-liep / alg 
eenigh ander Keyſer gedaen hadt. Heeft geregeert zo. jaren / 
10. maenden / 29. Dagen, 

Antoninus Pius, Adreani gheadopteerde Schoon · ſone / is 
Keyſer geworden: was fchoon ban gedaente ende treffelijſck 
ban geeſte / wel·ſprekende ende goedertieren: hadde d'authoai⸗ 
tept des Senaets in grooter eerbiedinge: den Profeſſoren der 
Philofopbpe ende anderer wetenfchappen beeft hp gagten toe- 
gefchicht: ende de Collen in zijnen Wijcke af-gefchaft: Hadde 
Dickmaelg in den mondt: Dac hy liever eenen Burger behou- 
den,dan duyfent zijner vyanden verſſaen wilde. Baer dooꝛ hem 
ben Denaet Pater Patriæ toenaemde. Megeerde 22. jaren / 7. 
maenden/ 26, Dagen. eb 
M. Antoninus Verus, een Dehoon-fone Antonini,ig gefucce: 

deert / ende heeft Lucium Verum zijnen Broeder tot eenen Me⸗ 
Be- gefelle im 't Wijck aengenomen: ende hadden bepde ghe⸗ 
lijcke er at een goedt / wijs / mildt / ende geluckigh Prin⸗ 
ce:Onder hem is een bervolginge aengeheben tegen den Chri⸗ 
ſtenen de welcke hp dede op· houden / hebbende door een Legi⸗ 
oen Chꝛriſtenen de victorie op zijne vnanden verkregen. Op dez 
fe tijde heeft Komen eerft twee Princen van gelijcke macht gez 
hadt. Hebben tſamen gevegeert 8. jaren …. maenden / ……| 
dagen. 

Lucius VerusBoobt- zijnde, ig Marcus Aurelius Antoninus 
alleen Kenſer ghebleben . Heeft na hem met zijnen (one Alio 
Commodo geregeert 11. jaren. 
Commodas ig na zifng Daders overlijden alleene eyſer ge- 

bleben: ts Caligulzende Nerom: in Beel ondeughden obertref⸗ 
fende gheweeſt. Wan deſes tijdt af is het Wijck gheftanigg 
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tBou-| Getal met bosgerlijcke oorlogen ende andere berdenlthepden gequelt, Taren) 'aren 
worse (gekweeft. Is ſeer toe Doevevpe genepghe gheweeft! mif-baupe: Gj | 

feren. ende oock beel jonge knechtkens: Heeft zijne Dufter Lucil- 
lam deerluck laten om-bzengen/ ende zijne andere gefchonden. 
Epndelijck is hp door Martiam zijn Concubijne/ ende Letum, 
zijn Opper-beldt-heer verwurght / ende zijn Lichaem doo) 
Deg Denaets bevel inden Tuber ghetworpen, Kegneerde 12, 
jaren/ 8. maenden/ 15, dagen. 

946| 20 | _Pertinax{íg Commodum gefuccedeert/ was eenes gebrpeden 
Slaefs ſone / hadde eerſt Dchoolmeefter gheweeſt / daer naer 
Soldaet / ende epndelijck dermaten geadvanceert / Dat hp tot 

relt, 

19414161 

Souberneur gheſtelt wierdt ober De Provintien ban Rhetia, 
Norica Miha ende Dacia. Ende omdat hp een wijs ende gez 
matight Perſoon was / koſen fp hem tot eenendkepfer;maer hp 
willeñde D'ongebondenthepdt Der Pretoriaenſe Doldaten cen 
wepnigh beteugelen / 18 ban hun omgebrache / ende zijn 
Booft op het ſpits eender ſpietſe in het Leger bplulianum zij⸗ 

Succeſſeur ghebracht. Kegeerde maer 2. maenden 28. 
dagen. 

Hidius Iulianus, na dat de Soldaten het Keyſerrijck den, 
„meeft-biedenden,op-gebeple hadden / heeft hee ſelbe gekocht, 
beloovbende peder Soldaet o⸗⸗ · Kroonen te geben / ende Dat 
tegen Sulpitianum, Die maer soo.en boot.Was een gierigaert / 
tuwſſer / ende Dpeelder; houdende oock zijne beloften tegen den 
Soldaten niet’ 'c welcke hem den doodt dede; want, hp korts 
Daer naer baneenen onbekenden Doldact doorfteken is; ende 
‚regeerde maer 2, macnden 5. Dagen. 4 

946| 22 | _ Pefcennius Niger, Gouperneur ban Syrien zijnde/ is banden 
SDoldaten Aenfer gekozen: Maer Severus Ban Den Kaedt gez 
kozen zijnde trock voor Nigrum , Den welcken hp in Dzie ber: 

946) 2 * 194|4161 

1944161 

ſcheuden Aachtingen verwan / in welcke Derde Niger met zijne 
Hupf-beouwe omgebracht wierdt: ende bleef Severus alfa al- 
leeneAiepfer. De goederen Pefcennij wierden altfamen gecon: 
fiſqueert / ende ‘tgellachte untgeroent. 

Septimus Severus is banden Raedt ende tgantſche Krijghſ⸗ 
volck eerlijck ontfangen / ende Kepſer berklaert; op 'tCapito- 
lium gekomen zijnde / heeft hpde Doldaten/ Die Pertinacem 
vermoort hadden/af- gedanckt/ende upt den Kijtke gebannen: 
Letus,die den Autheur des doodts Commodi ende Partinacis 

| was / ís Boog zijn bebelomgebzacht;:Nigrum in Syrien t'onderz 
gebracht hebbende: dede hy een vepfe na Engelandt,alwaer hp 
te Yorc geſtorven is: was cen feer dapper Brijghf-man/ ende 
ſterbende / liet Gp den Womepnen wel boor feben jaren Koorens 
achter. Kegeerde 17. jacen/ 8.maenden / z. dagen. 

964) 24 | Antoninus Baffianus Caracalla ende zijnen 25zocder Geta, 
bepde fonen Severi, zijn haven Dader gefuccedeert; Doch heeft 
Antoninus zijnen Broeder Geram , willende alleene Kepſer 
zijn / in zijns Moeders ſchoot / ende voepende: Moeder helpt 
my, ick werde vermoordt; om-gebzacht Js Baer naer met zij 
ne Dtief-moeder getvout „Te Romen Geeft. hp bele Kaedts⸗ 
heeren Doen om-beengen’‘onder andere Papinianum, Is epnde: 
lijck door zijne al te groote weeedtheydt / door aenftijgen Macri- 
ni,baneenen Doldaet/ Martialis genoenit / wiens Broeder hp 
hadde Doen dooden, om-gebzacht/ ende t Lichaem aen zijne 
Dtief-moeder ende rouwe gefonden: de. welcke haer feet 
korts daer naer oock. omt-gebracht heeft „Heeft met zijnen 
Broeder gevegeert een jaer ende 22. dagen: ende alleen 5. jaren / 
2. maenden / 124 dagen. 

970[ 2591Macrinuus, als gefepdt is den Keyſer om t leben geholpen 
hebbende / wordt met zijnen Diadumeno tot Reyſer gekozen 
boor hee Legher in Aflyrien … Deeft twee Doldaten / Die hare 

| BA aerdinne bevkracht hadden / in Koehunden Doen nacpen/ 
| | ende alfo laten ftexben … Is te Antiochten met zijnen ſone om- 

| gebracht / gevegeert hebbende 14. macnden. 
971,26 | … Antoninus Heliogsbalus , een fonc Baffiani, (oomen fepde/ 
Ais dooꝛ de. behendighendt zijng geoot-moeders Mefz tot het 
IE Na (tj Kepſer⸗ 

he] X eN Led 
had 

1944161 

21214179 

2184185 

2194186 
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'eBou-| Geral Wepfer-vijck geraeckt: de welcke Door zijn toe-doen Dick- 
weväjdsr maeis in den Kaedt (als offe cen Raedts · heer geweeft hadde) 
ME ren, hare mepninge op alles gefepdt, Fe een berbloeckt ende ober: 

gegeven Meñſche / ſich niet ontfiende (na Dat hp De Veſtaelſe 
Nonnen ende meer eerlijcke Dochteren ontſchaeckt hadde) 
als een oere hem felven Den Pannen aen te bieden / tot 
welcken epnde hy ſich oock hadde laten ontmannen; Is epn- 

jaren / 9, maenden/4. Dagen. 
975} 27 | Alexander Severus is in zijne plaetſe gekomen/ wag noch 

ſeer jong / maer gebzupekte in t gouvernement De wijfhepde 
‘zijns moeders Mammez, ende des Kechts · gheleerden Vlpiani. 
| Was feet kuns / vꝛoom / weldadigh ende geleect/ Den boor gaen: 
Ben in alle manieren ongelijck. Tegenden Duptfen getroc⸗ 
Ben zijnde / is Door aenhitſinge Maximini ban den Soldaten 
‚met zijne goeder Mammeam inzijn Tente om-ghebzocht. 
Kegeerde 1 3. jaren/o, Sagen. J 

988) 28 Maximinus ban lagen ſtamme upt Thracien geboortigh / 
is door de gunſte der Soldaten Kepſer verklaert / ſonder noch⸗ 
tans Den Waedt daer toe inwilligende; heeft zijnen foon Maxi- 
mieum oock Keyſer verklaert. Bas geweeft een Dchaep-her- 
Der / Daer na ban Severo, om zijne vꝛdomhendts wille ter oor⸗ 
loge / op-getogen tot Booge ampten. Was groot/ hebbende 
boven de acht baeten lengde ; oock ſeer gulſigh / dertigh / veer⸗ 
tigh ja vijftigh ponden op een Mael berlindende. Den Waet 
hem hebbende byandt des ghemennen beftes verklaert / is hp 
met zijnen fone in zijn Tente/ ban den Doldaten den hals 
\af-gefneven Wegeerden t famen 2, jaren, …… Maenden. 

990) 29 | _Gordianus, een Man ban go. javen/ ig met gewelt tot de 
Kenſerlijcke waerdighepde gekoren tegens Maximinum, Ben 
welcken de verwoedtijepdt zijner bpanden alte feer vreeſende / 
fich felben inde Dtadt Karthago verhangen: gevegeert heb: 

| bendeeen maendt / 6. cagen. 
990 30 Antonius Gordianus II, ig met zijnen Wader tot Kepſer ge⸗ 

kozen / op eenen ſelbigen tijdt De welcke in een Veldt · llagh te⸗ 
‚gen Capelianum om-gebracht is: regerende met zijnen Dader 
een maendt / 6. Dagen. 

990, 31 | Pupienus Maximus , na de doodt Des Gordiani Dader ende 
| foon is ban ben Kaedt tot Keyſer gekoren / gelijck mede 

990, 32 | Celius Balbinus,om de weeedthepdt Maximinitegen te ſtaen: 
| Was een Dpagntaert/ wijs / ende wel ſprekend / vreedt · gie 
| righ / ende vosrſichtigh / hebbende toc zijne hulpe door be: 

dwang des voltks genome Gordianum III, is hu met Pupieno 
op den dagh als mende Capitolije Dchoutw-fpelen vertoon⸗ 
de / ban de opzoertge Krijghſ-luyden om-gebracht/ geregeert 
hebbende te famen ontrent een jacv;ende is aldus alleene Kep⸗ 
fer gebleben de genoemde 

991 3 Gordianus III, was ban ſeer edelen ſtamme / gefproten ban 

| 

nnn 

Í 

Scipione Africano: Was cen Liefhebber deg Kechts eerlijck/ 
ende bemindt bande zijne, foo dat hem merg anders dan Den 
‚ouderdom en ontbrack / twelck eenen Arabier / genoemt Phi- 
Uippus, oorſake gegeben heeft / om Gemtegen den Soldaten 
verhaet ende berdacht te maken; hun boor-frellende de onder: 
jarighendt des Keyſers / ende hem enndelijck door hulpe ban 
19. Pretoriaenſe Doldaten heeft laren om-bzengen. Regeerde 
ontrent 6. jaren. 

997) 34 | Marcus 18 te Romen Ban den Waedt ende Den gantfchen 
volcke tot Keyſer gehoren: Maer is mm’ ſelbe jaer omgebracht, 

997} 35 Valens Hoftilianus 18 {tracks dacr op ban Den Woomfchen 
Waedt tot Kepler verklaert: was een ſeer braven Prince / maer 
is Doo ſieckte ſeer korts Daer na geftorven: ende aldus heb- 
ben het Kijck behouden, Die al voor cenentijdt Daer toe had: 
den berkoren geweeft im Orienten. 

997) 36 | Philippus Arabsende zijnen ſone Philippus ; was ban gez 
ringhe Ouders; maer ban Jongs op Den Krijgh ghevolght 
| hebbende / 

delijck met zijne goeder Semiamiram om ghebracht / ende 
t Lichaem in den Tyber geworpen: geregeert hebbende 3. 

laren) Taren} 
Chri- der we 
ti relt. 

223 4190 

2364203 

238[4205 

2384205 

2384205 

2384205 

23944206 

245|4212 

245|4212 

24514212 
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Bou. — hebbende / is van Gordiano III, tot ſeer hooge Amptẽ verhebẽ Taren — 

geweeſtz Heeft De hondert jarige Spelen doen bperen:: Fe de Gt [der we 
| (eren. eerſte Chriſten Keyſer geweeft/ waeromme Decius, Gouber-| 

neur ín Illyrien, ftclj op- geworpen heeft teghens hem / ende is 
Kenſer berklacct : Heeft voor genomen tegen Becium te trec⸗ 
ken / ende zijnen ſone te Komen te laten: maer De Pretoriaenſe 
Soldaten [neden Gem den Gals af? 'ewelck in 't Leger: Philippi 
vernomen zijnd eis hu oock gedoodt te Verona zijnde: Regeer: 
de bijf jaren. vÙ niseman (OOG | 

37 |- Decius ende zijnen ſone Decius ig ban Den Koomſchen 2504217 
Waedt cot Keuſer ghenomen : heeft cen hardt Berbolger der 
Ciziftenen geweeſt. Fabianam Biſſchop ban Romen, Aléxan- | | 
drum ban Hriecufalem „ende Babylamban Antiochien: Wiſ⸗ 
fchoppen / heeft hu benebens ecn ontelbare menighte anderer 
Chriſtenen doen om- brengen. Weeft den Gotthen twee mael 
beſtreden / in welcke tweede ſtrijdt ha met zijnen ſone geble⸗ 
ven is; geregeert hebbende z, jaren maenden:ende is alfa, 
Die daer boozen al gekoren was / alleene Keyſer gebleven. 

35 | _Hoftilianus; hebbende tot eenen mede geſelle des Rijcks 2524219 
Perperna Licinianus, de welcke bepde ſeer onlangs daer na 

om-gebzacht zijnde / inder felber plaetſe zijn gekomen - 
39 | Vibius Trebonianus Gallus ende ni 
4o |__Vibíus Volufianus, Des Trcboniani ſoon; item 
at | _Herennius Decius; des boben-ghedachten Decij:fone ; de 

welcke tſamen geregeert hebben / eenzaer; 6. Dagen! Fn defen 
tijdt 18 een veel jarige Peſte op Den gantſchen Aerdt-bodem,/ 
fa hier / ſo daer geweert. Ondertuſſen is Emilianus- Ban den 
Soldaten Keyſer verklaert / terwylen dat Gallus ende Voluſia 
nus cen machtigh LTegher tegens hem op-nemen : waer unt 
eenen bloedige lagh geſproten is im De welcke Den Wader met 
Den fone DooDt-gellagen zijn. —X 

10060 42 |_ Amilianus Maurus, is na deſen in hare plaetſe Keyſer ge- 2544221 
koren / doch en heeft maer vier maenden geregeert; omge⸗ 
bracht zijnde bj Spoletum, in't 40. jaer zijns ouderdoms. 

43 | _ Licinius Valerianus met zijne twee fonen zijn tot Keyſeren 
gekozen; de Dader al-reebe oude zijnde; doch ban goeder zeden 
ende wijf epdt / ban een peder ſeer bemindt: vroom / doch on- 
gheluckigh: Oorlogh voerende tegen den Perſſen / is hp van 
hun ontdaen ende gebangen genomen / den welcken ban den 
Koning Sapore , ſo dickwils hu te paerde wilde fchzijden / tot 
eenen boet-banck qebrupeke gheweeft : Een rechtvaerdighe 
ſtraffe zijnes wreeedthendts jeghens den Ehuftenen- Weeft 
met zijne fonen geregiert 7. jaren. 

tor3} 44 | Galltenustot den Kijcke gekomen zijnde heeft ſich ſeer gul⸗ 261 4228 
ſigh ende welluftigh aengeſtelt / wennigh op ves Kijeks falen 
— —— weeedt ende bloedt · gierigh/ fo Dat alles in t war 
lep: zo. zijner Vieutenanten wierden te gelijck elck in zijn 
Leger ban hare Doldaten Keyſeren berktaert/ doch hebben 
ſich onderlinge meeft gedoodt: ‘twelck het Kijcke beel ber: 
ſwackte. Is eundelijck van eenen Doldattbp Milanen , om⸗ 
gebracht: geregeert hebbende 8. jaren. 

10211 45 Flavius Claudius, is/ met goedt-binden des Senaets / ban) 2691 236 
den Soldaten gekozen als Hiepfer: De woorden t' zijner ceren 
ban deu Raede boost-gebzacht / lupden als bolght: Keyler 
Claudî, ghy zijt onfen Broeder, ghy zijtonfen Vader, ghy zijt 
onfen vriendt, ghy zijteen goedt Raedts-heer, ghy zijt een wa- 
rachtigh Prince . Deeft den Gotthen verllagen / ende den Tp: 
ran Aureolum berdzeben: Is geſtorven / geregiert hebbende 
Een jaer / zo, maenden / 15.dagen. 

10231 46 Aurelius Quinctillus, des Uepſers Claudij Beoeder is hem; 271 4238 
gefuccedeert/ maer was ſeer beſchreumt ende vertfaeght ban 
gemoede / waeromme de Soldaten / zijn humeuren erkennen⸗ 
de / Aurelianum in't Weger tegen hen gekozen hebben ende 
he gedoodt / hebbende geregeect : 7. dagẽ nazijne berkieſinge. 

1023147 Aurelianus was een dapper ende ervaren oorloghſmanheeft 271 4238 
de Marcomannen ende Zwaven ontdaen: Italien. bebredight 

Na s hebbende, 
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PeBou-) Gecal hebbende / is bp binnen Romen getreden / De ſcheuringen al, 

sia Ke daer geſtut / enbe de nufbadige geftraft zijnde/ wende hp zijn 
Geren, Hepꝛ ieger tegens Zenobiam, Noñinginne der Palmyrenen; Die 

Gp becwonnen/ gevangt ende te Romen in een Triumphe in- 
gebaert Geeft : willende naer @oftentrecken/ 18 hp ban den 

Soldaten / bp Conftantinopolen, gedoodt / geregeert hebbende 
4, jaren / 11. maenden / 7. dagen. 

r0281 487ãcitus is om ʒijnes deughdes wille tet Kepſer berkoren 

door gemeene bewilliginge des Raedts; is / na hyſes maen⸗ 

ran ende zo. Dagen gevegtert hadde / te Tarfen in Cilicien gez 

orben. 
rozol 49 Annius Floriaaus., Beg boopmoemden Taciti Wꝛeoeder/ is ges 

fuccedeert/maer vernemende Dat Probus ban den Doldaten te: 

gens henvgekofen was / Geeft hp hem in den Hoet de aderen 
Doen openen / ende ts alfa geſtorben: gevegeert hebbende z. 
maenden/ zo. Dagen. 4 

10291 so | ‚Valerius Probus totten Kepſer⸗ rijcke gekomen zijnde / heeft 
alle de Hepr · legers upt Boftenna Franckrijckgeboert/ ende 
‘den Arancken ende Duptſen / als mede den Gotthen in Aſien 

beetwonnen / ende Cilicien banalle Boeber ontbloot ; heeft 

bp Smyraum den Soldaten bedwongen te wercken aen ſeke⸗ 
re waterachtige plaetſen / dat (p Die upt- droogen ſouden / maer 

be Doldatenmuptineerden tegens hem / ende doodden hen: 

geregiert hebbende s.jaren/ 4, maenden. is 
1034 sr | Aurelius Carus 18 Keyſer gekozen / ende beeft zijne twee ſo⸗ 

nen tot mede-gefellen m’t Kijck aengenomen: den op zoerigen 

Perffen heeft hy onder zijn geweldt gebracht: alg mede Den 

Sarmaten / van De welcke hy 1600, gedoodt / ende zo0oo, ge⸗ 

vangen genomen heeft: willende na Crefiphontem op-teecken/ 

ende komende acn De Kwiere Tigris, ig hn ban Den blirem ge⸗ 

gellagen / gevegeert hebbende een Far... maenden, 

1035 2 | Cariuus is zijnen Wader Caro gevolght / Die ten tijdt zijns 

verkieſens fn Gaulen was / ende aldaer in alderhande onge: 

bondenthent ende welluft leefde: Dy troude negen brouwen) 

de welcke hp wanneerfe fwanger waren, mifbaren liet. Met 

enig mede int Wijck door zijns Daders doot) gekomen zij⸗ 

nen broeder. 
ro3s) 5 Numerianus, bie doch zijnen broeder Carinoin alles gants) 283 4250 

| ongelijk was: Maer Diocletianus te Romen tegen Carinum 

gekozen zijnde/ is Carinusteghen hem met cen groote Depy- 

kracht ghekomen / ende Gebbende matranderen bele llaghen 
gebracht/ is de oberhant aen Diocleriani zijde gebleven. Nu- 

merianus ig ban zijnen Schoonvader omgebracht! tot groot 

leedtwefen Heg boter: Ende Carinus ban een zijnev Veltober⸗ 

ften ghedoot/ wiens hupſbrouwe hp gefchende hadde. Heb⸗ 

bende defe twee broeders te ſamẽ geregeert een jaer/„maendé. 

1036 $4:|_ Diocletianus ig aldus/ na de Boot Carini, alieene epſer ge⸗ 294 
bleben / ende heeft Maximianum tot zijnen medegeſelle ghe⸗ 

kozen’ ende omdat fp bele Overſten van noode hadden / heb⸗ 

beufer noch twee tot hun gekoren: Diocletianus nam Galerium 
Maximinum, ende Maximianus bevkoog Flavjum Conſtantium, 

ben Dader bes grooten Conftantini, De Mepfecen Diocletia- 

nus ende Maximianus vergaderden hunte Nicomedien, „ont 

dert Ehziftenen upt tevoepen: Defe vervolginge duerde roga⸗ 
ren / ende zijn ineen maent meer alg: oooo; perſoonen omghe- 
bracht. Diocletianus ende Maximianus hebben op eenen felven 
dagh het Kijcke bepwilltghlijek verlaten, ende” beeft wen⸗ 
nigh tijes vaer naer ſich felben Doen ſterben Lan vergift; De 
gefepde Diocletianus, geregeert hebbende twintigh jaren. 

1938 55 Maximianus (alg gefept ts) ban Diocleriano toteenert. me⸗ 23964255 

degheſelle int Kijtk aengenomen zijnde, Geeft zijne wreetbhept 
alleſints taten blijken / doch meeft teghen den Chriſtenen: 
Heeft een groot oproer Der Boeren in Gaulenter neder gelept: 

Heeft mede / als gefept is: hee Kijcke gereſigneert / hebbende 
geregeert 18 jaren. 

1056 56 |Conftantius, Die ban te boren Cæſar hadde verklaert er 39414271 
er 

laren| Taren 
Chris |derwe 
fli, relt, 
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Bou-| Geral | is Bier maer gefucredeert/ ende heeft hee Wijck met Galerio Taren | Taren 
we vã der 
Romé |Key- 

feren, 

10561 57 

10581 58 

1058) 59 

60 

106021 61 

gedeplt / hebbende boor zijn Deel Gallien, lItalien, Spangien, Afri- — 
ti. reld, 

ken, Duytſlandt, ende Engelandt. Is een ſeer ſedigh ende in al⸗ 
len deughden uytmuntenden Man geweeſt; ban cen peder be⸗ 
mindt / ende den Chriſtenen ſeer toegedaen. Kegeerde een jaer / 
10. maenden / 8. Dagen. 

Galerius Maximinus met Conſtantio gedenlt hebbende / be⸗ 
hieldt Ulyrien ende Orienten: was cen Scyaep herders ſone / 
weeedt/ bloedt. gierigh / Dapper ende ſtout heeft tot hem geko⸗ 
ven alg Cæſares MaximinumendeSeverum: Heeft hem ſewen 
epndelijck door wanhope omgebzácht. 

Conftantinus Magnus, fg, zijnen Dader in Engelandt gez 
florben zijnde, Ban het Krijghſ-heyr aldaer tot Kenſer ver⸗ 
klaert: was een feet goedt ende beleeft Prince / cen Peder aen⸗ 
genaem/ een Boefter-Geer aller gheleerrtheydt; erbaren in De 
Philoſophype / in zijne vacdt-Aagen gelucktalj. Is in t begin 
zijner Kegieringe Hoewel Hepdens / de Cheiſtelijcke Keiigie 
gunftigh geweeft:Dan den Kaedt gevoepen zijnde, ont Maxen- 
tium te verdriſven / beeft hp getwijffelt of hp zijner Vaderen / 
ofte dec Chriſtenen Godt wilde acnbeden tot eenen Hulper/ 
waer ober hem Godt ten krupg vertoont heeft / met een op: 
ſchrift: In hoe vince. Het welche Gen vefolveren Dede na Ro- 
men te trecken/ende betwon Maxencium, Dre tn den Tyber Bere 
dranck. Do Dat nade doodt Maxentij, Conftantinus ende Lici- 
natus te ſamen Keyſeren waren / namelijck 5 eerste in't Weſten / 
d'andere in ‘et Ooſten: Maer heeft eyndeljck zunen ſwager 
Licinium deck verwomnnen / blijbende aldus alleene Keyſer. 
In't 26. jaer zijns Rijcks lendemen De mupren van Conſtan- 
tinopolen, ’t welck na hem alſo genoemt wierdt / in welcke 
Stadt hp den Dtoel des Kijcks tranſporteren let. Hadt voo, 
ſich genomen / Dat bp hem in de Jordaen wilde laten doopen / 
maer wierdt ban De doodt verraſt / geregeert hebbende zo Jaz 
ren / ꝙ maenden / 27. Dagen. 
AMaxenrius, is / pan Dent Soldaten tegen Conſtantinum op ge⸗ 
worpen / was een ſeer wreedt ende ondeugend’ Prince geweeſt: 
Tooberpe ende Dimvelſe konſten ſeer toegedaen: Severum in 
Italien oberwonnen hebbende / is ban Conftantino korts daer 
aen berllagen : geregeert hebbende in grooter Tyrannpe on- 
trent 6, jaren. 

Severus, dooꝛ Galerium Maximinum alg sWBede-gefel des 
Wijck ghenomen zijnde / is korts daer aen Viepfer verklaert: 
was cen goedt ende Dapper Prince / heeft ſeer bloedige oorlogen, 
tegen Maxentium geboert; den dagh berlozen hebbende: is ge⸗ 
blucht / ende te Ravennam onderhaldt / alwaer Gp fchandelijc: 
ken bermoordt is. | 

Licinius is banden ſelben Galerioin Severi plactfe geſtelt / 
Was banlagen af-komfte/ ongeleert / wzeedt/ ende De geleert: 
hendt hatende ; alg mede DE Cheiſtenen / waerom hem Conftan- 
tinus Magnus ſtrenge ooslogen aengeſeydt heeft: wierdt ban, 
zijn engen bolck om gebzacht / oudt zijnde o. jaren / gevegeere 
hebbende 15. jaren. ; 

Maximinus bevnomen hebbende de berkiefinge Licinij, heeft) 
ſich in Orienten terſtondt oock als Lieyſer doen uptvoepé: was 
een Dappee Krijghſ· man / ende heeft bele Dtrijden gewonnen; 
een hardt berbolger Der Chriſtenen in t Ooſten: Is van een 
fchandelijcke echte nietlang daer na overleden, als hpden 
Chriſtenen te bergeefs aenſocht / datfe Garen Godt boor hem 
bidden ſoudẽ / geregeert hebbende metLicinio een jaer / c· maen⸗ 
den . dagen. Na dat nu de Keyſeren / die na Conſtantino, ſo 
hier / fo daer waren gekoren / ende ich op geworpen hadden / 
ban Ben ſelben oberwonnen ende geſtorven waren / is Conftan- 
tinus alleene Keyſer ban Goften ende Weſten gebleben / ende 
beeft Baer na als Keyſer berklaert zijnen oudtſten fonc. 

ri⸗ der we 

304 4271 

306 4273 

3 1014277 

3 10/4277 

Crifpus,wag feex geleert ende ban goeder hope. Is geweeſt 3144281 
ín t oorloge tegen Liciniamzijné Oom. —— vn len / dat 

bp bã zijne ſtief· Moeder atgeſocht zijnde / onby — 
ulck 
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'tBou-) Getal ſulcks gewepgert foude hebben / waer ober fp (alg een tweede Taren) Jaren 
Wea —* Potyphars hupſ⸗pꝛouwe) hem aen Conſtantino beklaeght demi — 

* heeft / Die Gem daer om Doodenliet: Doch woꝛdt van ſommi⸗ \ 
gen tegen-gefproke: heeft met zijnen Dader geregeert zo, jarẽ. 

64 | _Conftantinus IL, is wet zijne Bꝛoederen / 
65 Conftantius ende 

1089[ 66 | _ Conttans , zijnna haers Daders ober lijden ghefuccedeert:, 337 4304 
Maer Conltantinus 1 „niet te breden zijnde met De Deplinge/ 
Die in het Wijck onder hun geſchiedt was / is ban Conftantio 
(zijnen Broeder ober-wonnen : Ende zijn alfo Keyſeren geblee 
ben de twee gebroederen / Conftantius ende Conftans: D'eene in 
Orienten , heudende zijn Hof te Conftantinopoten : D'ander | 
in Occidenten, hof houdende te Romen : Conftans was zo. 
jaren oudt, als hp zijnen Broeder verlloegh / wag dapper ende 
kloecſt doch Arrraens geſindt / ende den Catholijcken feet 
berbolgende : Is ban Maxentio op zijn bende legghende oute 
gebracht, Ben welcken bpte bozenin Slavonien (met zijnen 
CTabbaert hem bedeckende het lebé geſalbeert hadde, Regeer: 
De S. jaren. Maer deſe DOODt is ban zijnen Broeder. Conſtantio 
dapperlijck gewroken / ende Magnentium berdreben / blijven⸗ 
De aldus alleene Keyſer in Orienten ende Occidenten: Maer 
niet konnende Get Kijcke alleen bedienen / Heeft zijnen Neve 
Iulianum in Orienten Kenſer verklaert. Wegeerde zr. jaren. 

rio2| 67 Magnentius zijnen Deere Conſtantem om-gebzacht hebben 350}4317 
De/ maeckte ſich Keyſer / doch en dunzde niet lange/ vegevende 
z.jacen/ 6, maenden / … Dagen. 

1123) 68 |_ Iulianuste bozen geweeſt hebbende cen Mede geſelle Con-| 3614328 
ftantij , ig Booz deſſelſs doodt alleene Keyſer gebleven. Hoch 
jong wefende/hadde hy geweeft des Biſſchops Euſebij, Lector 
geweeft in de Kercke bã Nicomedien, In t hepmelijckt beeft hy 
gaen hoezen Ben Sophiftam Libanium, ende Philoſophum Ma- 
ximum: ende heeft tfedert de Cheiſtelijtke Keligie verlaten; De 
welcke Green groot bpandt geweeft is: niet alteenlijck met den 
fwaerde, maer oock met De mondt ende penne tegen haer upt: 
barende: Geeft den Joden vermaent in ſpijt der Cyriſtenen ha- 
ven Dtactte herftellen: Is ten laetſten ellendigh geſtorben / gez 
vegeert hebbende eẽ jaer 7. maendẽ / 27-Dagt:out zijnde zo, javt. | 

125) 6 Iovianus 18 ban den Doldaten in Perffen daeghs Daer aen! 363 4530 
gekozen/ was een goedt ende godvruchtig Prince: macckte | 
met den Peren bzede;guam in Afien „herftelde veel bolcken enz 
De Kerrken in goeden vrede; Den gebannenen Chriftenen heeft 
hp weder ingeroepen / ende beval Datmen den Kercken hare 
inkomſten / Die lalianus hun ontrocken hadde / weder geben 
foude: heeft de Afgodiſche Tempelen doen toe-Aupten: Is gee 
ſtorben in De achtſte Maendt zijns Kijcks. 

11261 7o | Valentinianus, Wagupt Hungaryen gehoorztigh: was ten 304 4331 
tijde luliani, om Dat hp Chꝛiſten was; ban zijne Ampten bez 
rooft / was een goedt ende wijs Prince; outboodt zijnen Broe⸗ 
der Valentem unt Hungaryen, ende maeckte hen zijn Mede⸗ 
geſelle / ende korts daer naer oock zijnen ſone Gratianum. Zij⸗ 
nen Beoeder liet hp het Ooſterſe Wijck: verwan de Duptſen: 
ſtrafte die gene ftwaerlijc Die met balſe mate ofte gewichte om⸗ 
gingen doende haer De handen af-houwen:; Is in Hungaryen 
ban een. heetfe hostfe gheftorben, Kegeerde 15, javen/ 9. 
maenden, 26. Dagen. D —B—— 

1126| 71 | Valens, Kepſer in Orienten zijnde/ was eerſt een goedt Ca⸗ 364 4531 
tholijck / doch wierdt bau zijn Hunſ brouwe verlendt / ende Ar: 
riaens· geſindt; heeft tegen Procopium, Die ſich tot Kepſer op: 
‘geworpen hadde / oorloge geboert wiens Soldaten hun aen 
Valentis zijde begaben / ende bracht ſich felben om : heeft den 
Gotthen bp Andrinopolim beftreden ende ban hun oberwon⸗ 
nen zijnde) is in een Landt hups gheweecken / ende daer inne 
(met zijn Paerdt verbrandt. Kegeerde 14. jaren / 4. Maenden, 
r3.Dagen. ‚ Ì 

1137| 72 | _ Valentinianus Iunior ig ín zijns Vaders Valentinianij 5375/4342 
plaetſe in Occidentenghefuccedeert; is gheweeſt an — — 

ucki 
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Geral luckigh Printe; de Arriaenſe Weligie ban zijn Moeder ont⸗ laren) aren 

feren, Homouflanos aengenomen: heeft met: Gratiano zijn balven, 

1141 

1145 

1157 

3 

1157 
d Î 

| 

| 

1169 

1175 

1177 

broeder gevegeert 7.jacen 9.maenden: fonder hem .ojaten: te 
ſamen 16, Jaren.…macnden. 2 

75 |_ Gratianus, met zijnen halben goeder Valentiniano Taniore, 
door het overlijden zijns Daders ecfgenaem geworden zijnde, | 
komt doop Get overlijden zijns Soms valentis te ſuccederen 
inhet Bofterfe Wijck: was een lofwaerdigh Prince, geleert, 
een goet Pocta ende Orator: Geeft de Catbalique Bijfchop- 
pen ingeroepen; doende het Nicenum Symbolum ober al in⸗ 

| —— Wegeerde ;. maenden / 8.dagen: gebende het Kijck 
ober / aen 

relt. 

2784345 

74 |_ Theodofus, zijnde eenen Spangiaert; ban edelen aflom⸗ 579/4346 
ſte / is De laetfte Bepfer in Ooſten ende Weſten tc gelijck gez 
weeft: hebbende Maximum berwonnen ende omgebzacht/ 18 
hp te Romen weergektert/ Hoot der Afgoden Tempelen toe/ 
Dede alle have Offerhanden gants te niet: herſtelde de Chriſte⸗ 
lijcke Weligte aldaer; maer beenomen hebbende / dat Valenti- 

| nanus Tuniort@ Viennen ín Vranckrijck becworght was, ende 
Dat Eugenius ende Argobaftus een groot Dep: opghebracht 
| hadden ontvent de Alpes, ig bp tegen hun ghetrocken/ die ho 
berwan / ende is te Milanen gheſtorven / gheregeert hebbende! 
6.jaren / :.Dagen. | 

75 | _ Maximus een twzeedt ende ondeugent Man / den Kepſer 3834350 
Gratianum bermoost hebbende / heeft ſich met zijnen ſone 
Kenſeren ban Occidenten doen berklaren: berloegij den Wiep: 
fer Valentinianum Iuniorem,die genootſaeckt was ſich na Oo⸗ 
ſten bp Theodofium te begeben: Is daer na ban Theodofio 
berflagen: geregeert hebbende s.jaren/ 2.dagen, 

76 | Arcadius ig zífnen Bader Theodofio gebolght in Orienten, | 3954362! 
latende zijnen Broeder Honorium Occidenten behouden: 
was een. goet ende ſachtmoedigh Prince / goet Catholijck/ 
zijn Dader hadde hem Kufinum tot een Vooght naghelaien / 

hu mepnde dat hem ghetrouw ſoude zijn: maer Rufinus, 
een Franſman / fich indeeldende Keyſer te worden / beriep 

| Alaricum der Gotthen Koning / om Arcadiumte befpringen/ 
maer t verraedt ontdeckt zijnde, is hp ban Den Ftaliaenfen |. 
Kvijgbfknechten omghebracht. Wegeerde 1 3. javen. 

„Bou. 
* 

F —2 fangen hebbende, heeft hy De bitterijcke vervoiginge tegen GPP Are 

1140 

Honorius Geeft tot eenen Momboir Stiliconem ghehadt. 395 43 62 | 

zopooo. Gotthen in italien ghebzacht hebbende, wort bau, 
Stilicone berwonnen / ende geworght. Honorius. hier. do 
wanende Dat Stilico hemfoude willen Keyſer maken/ beeft 
hem met zijnen fone Eucherio doen ombzenghen. Alricus! 
komt boo, Romen , twee jaren de felbe belegert gehadt heb⸗ 
bende, Geeft Die op den eerften dagh Apriſis inghenomen/ 
de felbe gheplondert ende na wepnighe dagen daer weder: 
ou aeeg etrocken. Heeft gevegeert 28. jaren / 11. maenden/ 
10, dagen. 
Theodofius lunior, is zijnen Wader Arcadio int Dofterfe 40814575 

Wijck ghefuccedeert: hadde Anthemium tot cenen Boaght, 
DOO, wiens wijfbepdt hp in De breefe Gods opghevoet is, 
Maeckte brent met Ben Goethen ; trock tegens den Hunnen 
ende Perſſen / maechteoock epndelijck brede met haet: flel- 
be De Mercken in eenighepdt / Daer toe achepdende door een 

77 ie Er 
Redegifus int elffte Jaer Des Wijcr Honorij, een Dep; ban) 

78 

Concilium, gehouden binnen Ephefien tegen Neftorio: Dtarf 

den / 28, dagen. NS 
loannes, heeft fich na de doot Honorij (Bie (onder kinderen 423 45 90 

flac) in bet Wijck opgbeworpen: heeft ghevegeert 2. jacen/ | 
2, maenden / Dagen; tegen hem ig van den Liepfecr Theodo- 
fio Tuniori gekozen/ wee 

Valentinianus III, ig ben laetflen Liepfer ban Romen ghe⸗ 
weeſt tot Karolum Magnum toe: was cen overſpeelder en⸗ 
be Toobenaer / veel Booftlupden ombzenghende / De bent 

t 

te Conftantinopolen, gheregeert hebbende 42. jaren / 2. maen⸗ 

79 

80 425 43 92 

| | 
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't Bou-j Getal geoote dienſten ghedaen hadden. Bonifacius zijnen Wupte-) Laren) laren: 
BEK nant in Afrijcken ban De Wandalen ontdaen zijnde/ wort 

Geren. | Carthago ban hun ingenomen. Kegeerde ſeer ongeluckelijck 
‚den tijt ban z9.faren/ 5. maenden / 25. dagen. 

— 81 Martianus was een Luptenant Theodoſij II, ende is hem 4504417 
gefuccedeert int Kijck van Orienten. Was een wus / verſtan⸗ 
digh ende Bodbreefende Prince / heeft met den Perſſen ende 
Wandalen ín Afrijcken brede ghemaeckt: dede grooten blije 
omde onteenighde Mevcken tebereenighen: Is te Conftanti- 
nopolen geftozbeny gevegeert hebbende 6, jaren 6, maenden, 

Hier moet aenghemerckt ‚zijn, dat.na de doot vatensi- 
niani het Roomfche Rijck verdeylt ende in vele ftuc- 
ken gefcheurt is geworden: want de Francoifen befaten 
een groot deel van Duytflandt ende Pranckrijck. De Oofter- 
Gotthen Hungargen, de VVefter-Gotthen Spangien, de 
V Vandalen cAfrijcken, ende vele noemen fich Keyfers in 
Italien: fo datter in den tijt van 20. jaren,9. Keyfers waren, 
‚ende fuccedeerden de een den ânderen; doodden mal- 
— oock onderlinge; den leſten wiert genoemt Au- 
| geflulus, welcke verminderende naem te kennen gaf, dat 
‚het Rijcke der Auguſtorum in Italien op zijn laettte fchoe- 
| nen ging: wanteener, genoemt Odoacer van Rugien, ghe- 

| duerende defe verfchrickelijcke vvarringen, vvierp fich 
in Ztalien, ende roofde daer in, den tijdt van 14. jaren, on- 

| trent den jare ons Heeren 465; Nam Romezin,ende liet 
hem Koning van Zalen noemen; in triumphe op het 

Capitolium tredende, latende fich aldaer kroonen, ftellende 
Romen,met meer andere omligghende Steden ten roof’ 
ende ten bloede: gaf voorts het derdedeel des Lants den 
zijnen, bedrijvende onuytfpreeckelijcke fchelmftucken, 
ende heerften in Ztalien tot het rijcke des Keylers Zw//inia- 
ni,So.datvvy nu de VVefterfe Keyferen verlatende, een 
vvijle tijts van ontrentde so. jaren met de Oofterfe Key- 

feren ons bemoeyen füllen. 

1209 82 | Leo Magnus, een Thaacier / ig te Conftantinopolen Bepfer 
gekozen / Doo ſtemnunge des Kaedts ende der Lirijghf-lup- 
den; wag een goedt ende ſeer Hreedt-liebigh godt-bzeefende 
Prince. Wegeerde 17. jaren. 

1226 35 | Leoll, een fone Zenonis, beg jaers te Bozen ban Leone Mag- 
no Keyſer verklaert zijnde) ig heim na zijne doodt gefuccedeert: 
Maer defen gheſtadigh ſieck zunde / verklaert zijnen Wader 
‚Zenonem Keyſer / ende kroont hem. Hebben te ſamen gevegeert 
onttent een jaer. 

1227, 84 | Bafilifcus, De gedachte Reyſeren / Done ende Vader verdrebẽ 
hebbende werpt hem felben met zijnen fone Fl. Marco tot Wiep: 
fecen ban Orienten op. Is de Cutpchiaenfe Decte toegedaen 
geweeſt / ende Dien bolgens den recht geboelenden Biffchop- 
pen ſeer moepelijck. Kegeerde met zijnen fone een jaer / 5 maen⸗ 
den/ …. dagen. 

1228, 85 | Zeno, hiet boben-gedacht/ ban Bafilifco berdreben geweeſt 
zijnde ig wederom in 't Kijck geſtelt / na Dat Bafilifcus met zij⸗ 
nen fone FI. Marco ende Hupſpꝛouwe Zenonide wegh· gejaeght 
waren, Heeft een wreedt ende ellendigh Menſche geweeſt / ſich 
in zijne dronckenſchap met bele ſonden bemeuſelende: fo dat 
| zijn Dupforouwe De Keyſerinne hem levende heeft doen in 
D'aerde delben. Kegeerde rs. jaren. | 

1243, 86 |_ Anaftafius, toegenaemt Dicorus(- omt dat hem teen ooge 
ſwart ende’t ander ooge blauw was) is door der gedachter 
Biepferinnen gunftlkepfer —— wan des bolrke gunſte 
bernietigende eenige jaerlijſckſe Schattingen: Euphemium, Die 

Chrí- der we 
fi. relt. 

457|4424 

474|4441 

47514442 

47614445 

4911/4453 

tiet 
Geutingetopee hadde / heeft ha upt Conttancino ——— | 

| 
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eBou-{ Getal ende zijnen Navolger Macedonium doen dooden / upt ooꝛſale 
wé vã der 
Romé, Key- 

feren. 

1270) 87 

1279} 88 

1517/ 89 

1355) 91 

1354| 92 

‚Dat hp de Eutpchraenfe Decte aen hing: Oudt zijnde 87. ja⸗ 
ren / is Gp ban den Donder ende Blixem tot affen verbrandt / 
geregeert hebbende 27. jaren / 3. maenden/ 3. daghen. 

luftinius, ten Dercken ende Oſſen · drijber / Daer na cen Tim⸗ 
mermans knecht geweest zijnde, ig doo? zijne broombept 
in oorloghen tot dit hooghſte Ampt ghekomen; was cen hf 
tigh Pance’ goet Catholijck / den Ketteren eñ afgedeylden ban 
de Orthodoxe Kercken ſeer hatigh: let Den verdrevenen ban 
Anaſtaſio wederom inroepen. GOudt gheworden zunde, heeft 
bp in teghenwoozdigbept Epiphanij des Biſſchops van Con- 
ftantinopolen, gheregeert hebbende oↄ. jaren / 27. daghen / Kep⸗ 
ſer berklaert zijnen eve, 

Iuſtinianus II. Deſen Geeft Belliſſarium zijnen Tieutenant 
teghen de Perſſen geſonden / Die hp bebredighde: Is oock in 
Afriken gheſonden alwaer hp Carthaginem ingenomen heb⸗ 
bende / den Koning der Wandalen Gilimerem gevangen / ende 
Afrikẽ onder't Wijck wederom gebracht heeft:'s gelijchs heeft 
hp mede in Italien den Gotthen veel Steden af-genomen/ on: 
der andere oock Romen, in het elfde jaer deg Kijcks Iuftiniani, 
maer Totylas wederom een groote macht bergaderende/ 18 
|Narfes tegens hem gefonden/ Die de Gotthen tſamen upt Ita- 
lien verdreef: na welcke de Langbarden daer in gekomen zijn. 
Deſen Iuftinianus Geeft gemaeckt Codicem Iuftinianzum, 
na hem alfo genoeme , Aegeerde 38, jaren; 7. maenden/ 13. 
dagen. 

Iuftinus II, des Tuftiniani Suſters fone/ is zijnen Oom 
gebolght; matighde de tollen ende Schattingen : maer heeft 
‚ban wegen zijne freckten Des Wijcks (aken mee beguamelijck 
‘konnen waernemen: Martinus zijnen Bieutenant boerde 4, 
jaren oozloge tegen de Perſſen: ende, onder hem heeft het Er- 
archaetſchap ín Italien boorde Ooſterſe Keyſeren te Ravenna 
een begin genomen. Kegeerde 10. jaren/1o maenden / 20. dagẽ. 

Tiberius Conftantinus, is (te Bozen ban Iuftino geadopteert 
zijnde) gefuccedeert/ was godbruchtigh / treffelijck / goedt ende 
beleeft; ſeer mildt / ende ſchoon ban ſtatupre ende weſen: ſandt 
Mauritium Ban Cappadocien tegens de Perſſen / Die bp ber- 
lloegh / ende Mefopotamien in-nam;, ende cot bergeldinge heeft 
den Keyſer hem (weder · gekomen zyjnde) zijn Dochter Con- 

| ftantinam gegeben; hem in tegenwoordighendt Des heyrs / Cæ 
(far berklacende. Tiberius geregeert hebbende 6. jaren 1 10. maen⸗ 
Den/8. dagen / is gevolght de gefepde 

MauritiusCappadox: Den Koning van Hungaryen, Caig- 
nan, heeft Syrmum, endeeen grooten veldc-Aagh daer na / hem 
af gewonnen: in de welcke tja 12000, Soldaten ghevangen 
kreegh: een peft in ’t Heyr komende! heeft (eben fonen ban den 
boorfepden Caignan mede-genomen/ het welcke hem vertrec⸗ 
ken dede; eyſſende ban Mauritio ten kroone boog neder gevan: 
gen/ is hem fulckgban den Keyſer gewepgert: hp daer ober 
berftoort zijnde / heeftfe alle doen onthoofden ; Dier om ende 
om meer andere Dingen ie zijn Urijghf-bolck op-roerigh ger 
worden meenende Gem op eenen Kerſ dagh / fo hp na de Liere: 
ke gaen foude/met fteenen doodt te werpen. Epndelijck is ban 
den Legioenen aen den Donauw op-geworpen (nadat hu gere: 
geert hadde 19,facen/ 3. maenden/ 11. Dagen) de bolgende 

Phocas, gebozen upt Thracien, ende ban geringen af-koom: 
fie; ende Heeft fe dagen na zijne verkieſinge den gedachten 
Mauritium met zijne fonen becmoordt: was wreedt/ ongebon: 
den ende een Vrouwen · ſchender / berdelger dev Landen, ende 
berdrucker dev onnofelen: Fn alle defe dingen ſich beroepen: 
de ende beſigh houdende / heeft pegelijck aen 't Kijck geruckt 
ende gepluckt. Den Perfiaen nam lerufalem ende Syrien, DOO; 
Bende goooo. Chriftenen: De hungaren verwoeſteden Italien: 
ende fo boorts. Prilcus den fwager Phocæ voeghde ſich met 
„Heraclio, Gouverneur in Afriken met noch eenen Photius, wiẽs 
Hunſ· bꝛouwe de Kepler Phocas ontſchaeckt SAE 

tc 
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'tBou-| Getal fichte famen/ ende quamen te Conftantinopolen met macht, laren) Taren 
Komelkey. ban Knechten/namen Phocam gebangen / den welcken de Dol, Gt A5” 
| (eren. daten / de acmen ende beenen / daer na zijn manlijckhepdt ende) 
| ⁊t hooft af-fneden: gevegeert hebbende 8. jaren, 
1563| 95 \__ Heraclius, een fone Heraclij deg Gouberneurs ban Afriken,| 611}4577 
| 18 doo, goedt-binden des Raedts ende Doldaten Keyſer gekho- 

ren:Hecft getrout op Den ſelben dagh Fabiam Eudoxiam.Peeft 
ten ſtreng oorlogh gevoert tegens Den Perſſen / ende andere 
Barbaren:was de Monorheliten toegedaen, Onder deſẽ Key⸗ 
fer ie De berbloechte Decte Mahomets bekent geworden, Wez 
geerde zo. jaren / 2, Maenden. 

(1393 | 94 |_ Heraclius Conftantinus, des gefepden Heraclij fone/ig zijnen. 6414608 
| Daer gebolght/ maer is na vier maenden niet fonder beemoes 

den ban benijn/ obec-leden. 
95 | _ Heracleonasig zijnen goeder gefuccedeert / mats banden 

Denaet na twee maenden om De daedt zijns Broeders hem 
aengevat hebbende, ſnijt hem denneufe af / ende bande zijne. 
Moeder Martinam met hem in een Eplandt. 

1393| 96 Conftantinus 111, een Neve Heraclij , ende fone deg Doors 641!4608 

gaenden Conftantini, was m’t ooylogen tegen den Darafijnen 
ſeer ongheluckigh; doode zijnen Broeder Theodoſſum, met 
meer andere / Die hem om de dwalingen der Monotheliten bez | 
ftraften. Weeft Theodorum Calliopam, Erarchatt ban 
Iralien,bebolen/ Den Paus Martinum te vangen / ende na Con. 
(tancinopolen te fenden/ t welck geſchiedt 18, ban waer hem 
Conftantinus in Cherchonnefum Tauricum gebannen heeft, 
alwaer hp ſeer korts Daer na geftopben ig. Is defe Conítanti- 

| nus eyndelijck binnen Syracufen berworght;gevegtect hebben 
| De 26. jaren / 8, maenden / …… Dagen. ‚ 
1421) 97 Conftantinus IV, Barbatus toegenaemit/ dat ig gebaerdt, is 
| zijnen Wader geboight; dien hp in lebenende geloove gants 
| ongelijckt was. Heeft het fefte Concilium te Conftantinopolen 
| Doen bergaderen/ tegens den Monotheliten : ende De Ooſterſe 
| Kercken in ſtilte gebracht hebbende 18 hp geſtorben / hebbende 
| gevegeert .6, jaren/7.maenden …… Dagen. 
1438} 98 | Tuftinianus III, fucredeerde zijnen Wader; Dien hp ín alles 
| ſeer contcarieerde fo wel in geloove / als feden: der plupmftrije: 
| Gers te veel geloovende/ voornemelijck den Monick Theodofi- 
| umende Stephanum: Defe handelden dert Oberſten feer rouwe⸗ 
| lick ende onder andere Lcontium, dien fp twee jaren gevangen 
| hielden, maer ontkomen zijnde / heeft hp Doo: hulpe Callicij 
| des Patriarchs ban Conftantinopolen, Tuftinianum gebangen/ 
| Den neufe af- gefneden/ende in ballingſchap geſonden; Theodo- 
| fium ende Stephanum Doo? dE Stadt Boen epen / ende na Veel 
| pijnen becbzandt ; Blijvende aldus (Taftinianus 1o, aren 5. 
| maenden geregeert hebbende) De gedachte 
(1448) 99 | _Leontius Keuſer ban Conttantinopolen. Maer Tiberius Ap- 
| |fimarus upt Afriken weder · keerende alwaer hp banden Dar: 

raſijnen gejaeght hadde geweeft met zijn Heyz / is ban zijne 
Soldaten Kepferupt-gevoepen: ende gebangen nemende Le- 
ontium, fist hem den neufe af-{uijden/ ende ghebangen flellen: 
blijvende alfo alleene Keyſer (na Dat Leontius Drie facen ende 
etlijcke Maenden gevegeerthadde) 

1451} 100 Tiberius Apſimarus, eñde regeerde ontrent 7.javen: Heeft Phi- 
lippicum Bardanem in ballingſchap geſonden / om dat hp ber⸗ 
klaerde gedroomt te hebben / dat hy Keyſer ſoude worde. Maer 
luſtinianus den eenſamen ſtaet niet berdzagen konnende / heeft 
middel om door der hungaren Koning weder in zijn Wijck gez 

| ftelt te worden/ twelck oock fo gefchiede, quam bepmelijck in 
| ‚de Dtadt/bing Leontium ende Tiberium; Die hplangsde flraté 

66914636 

6836/4653 

696|4663 

699/4666 

„Aepen liet/ met boeten tradt / eñ epndelijck onthalſde: Bederijve⸗ 
| ‚de Daer na tot wrake (her aen- gedaen) bele tozeede ſtucken o⸗ 

bee D'onnofele.Regeerde noch 6.jaren met zijnen fone. Maer is 
epndelijck ban zifnen wapen· drager ont-gebzacht ; ende is gee 
volght / die Daer toe ban zijn Dep) gekoren was / De gedathte 

1464| 101 | Philippicus Bardanes., Die de Decreten deg feften *— 7124679 
gant 
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“Bo-{Getal (gants te niet maockte / ende Dat ten belietse eens Monicks /die 
Koné re hen dent berhaelden Doom uat-gelepdt hadde. Deeft De Beel⸗ 

(eren. |Den upt De Kercken doen werpen / twelck Anaftafio 11, gants, 
niecen behaeghde / Die hem daer ober met zijnen aenhang ber: 
joegh / ende Pbilippicum De oogen uat-flekicn liet. Kegeerde 2, 
jaren 9. maenden. | 

1:67| to2l Arthemius Anaftafius is in zijn plaectfe gelkoniên: Heeft een 715 4682 

Taren) Taren 
Chri- jderwe 
(ti, [relt. 

groot Dep? bergadert / om teghen den Barbaren ende Ara: 
bierg te fenden/ maer zijne Dooft-lupden hebben de wapenen! 
Die hp tegen een ander hadde laten boozt-beengen, tegens hem 
gekeert / ende ghedwongen af-ftandt te doen / daer na in cen 
Alooſter gedwongen te gaen. Geregeert hebbende cen zaer / | | 
3, Maenden. | | 

468} 103| Theodofius III, is nade af-flellinnge Analtafij tegen zijnen 716 4683 | 
Banck (fo ſommige ſchrijven) toe Kepſer gekozen. Deeft mac! | 
begin de ſchilderven doenin Den Tempel Her-fetlen/ Die ban | 
Philippico hadden wegh · genom geweeft: zijne heerſchappye | 
heeft Door zijn deught / ghehoorſaemheydt ende liefde zijns 
bolckg verkregen: Leo Ifaurus tegen hem een bloedigen inland⸗ 
fen oorlogh boerende/ ende hy des regeevens fat zijnde / heeft 
na 7. maenden ende fes dagen de Kroone afgeleydt / ende ecn 
Monicken leven aengenomen, 

11469| 104 Leo III, Ifaurus,ig iter door aen het Keuſerdom geraeckt: 717 4684 
Fe tweede jaer zijns Rijckg hebben oe Saraſijnen Conttan- 
tinopolen belegert gehadt / maer zijn Daer kloeckelijek af-gez 
dreven: Dit gedaen zunde / heeft Gp tegen den Beelden geoor⸗ 
logt, weſhalven Gp Ieonomachus genoemt 18 geweeſt / dat is | 
Beelden-bevechter, want hy Die in geene Tempelen wilde ite | 
den. Kegeerde z4. Jaren: 2. maenden / 25. dagen. | 

1433) 105) Conftantinus V, toegenaemt Copronymus (am Dat Go, 
gedoopt wordende, eenen windt ober De bonte gelaten had: 
De) is na zijns Waders doodt alleene Keyſer ghebleven met! 
ben welcken hp 2: jaren ghevegeert hadde: was den Deel: 

741 4708 

den noch heftiger vnandt als zijnen Wader / 't weicke oorſake 
was / dat eenen Artaberdusizenfer tegens hem geliozen wierdt | 
met wille Des Patriarchs ende Des Adele: maer Coprony- 
mus beeft hent epnden De twee jaren in eenen Slagh ont: 
daen / ende gevangen genomen / hem / zijne twee fonen ende 
den Patriarch de oogen upt tekende; ende met Den aenſichte 
naden fleect op eenen fel door de gantſehe Stadt doen geef: 
felen: Deſe Conftantinus V, was de toov rue feer toegedaen/ 
ende ban cen ongeregelden leben. Kegcerde 35. jaren / 2. maen⸗ 
den / 27. Dagen. 

1517) 1000 Leo Porphyrogenitus IV, Kenſer geworden zijnde hebben de 775/4742 
Bercken meerder ſtilte genoten / als onder Conflantmo. Heeft 
geregeert met zijne Broeders 4. jaren / elf maenden / 27. dagen. 

15221 to7| _Conftantinus VI, is zijnen Wader Leone gevolght / ende 7804747 
heeft noch jong zijnde / willen de ſaken des Kijcks aileene ver⸗ 
ſorgen / berdzijvende tot Dien epnde conige Dienaren zijnes 
Moeders der Hepferinnen Eirene, De welcke Daer ont ver⸗ 
ſtoort zijnde, verſocht het Leger om Conftantinum af te ſwee⸗ 
ren / ende haer den eedt des getrouwheydts te Boen: maer bee 
Nemenife Depz eenaf-keer Lan dit hebbende, Dede den fone 
den eedt; welck exempel B'andere Devz-legers ooch ghevolght 
zijn; Waer upt het verraedt tegens hem niet op- gehoudẽ heeft: 
want Conftantinus7. jaren ntet zijn Moeder geeegeert heb⸗ | 
bende/ zijne Moeder oorſake nemende dat Ip zijn Prouwe ber: | 
faten/ ende im cen Klooſter geſteken hadde/fondt eenige Dol- 
Daten om hem te vangẽ / doch heeft hem korts daer na weder: | 
om moeten los-laten, ende is felbe ban hem gevangen geftele/ 
regeevende noch ontrent 7. jaren alleen: Is evenwel Daer na 

wederom ban zijne Moeder in hechtennſſe geſtelt / ende De 
Bogen upt laten fleken / waer ober Couftantinus ban herts⸗ 
{weer korts Daer aen gheſtorven 18; blijvende aldug Eirene, 
alleen heerſſende Kepſerinne noch 3. jacen na baren fane, 

3 Db Wy 



386 Catalogus der Roomſche Key feren. 
tBou-{ Getal 
wẽ välder orielker- Wy fullen alhier de Keyferen van Ooften |” 

SL achter laten, ende vervolghen ons verhael 
met de VVefterfche Keyferen , die in defen 
tijt in Karolo Magno haer begin wederom 
genomen hebben. 

1542 1 800477 
Karolus Magnus íg/ na de boot Conftantini VI, in Italien 

ontboden tegen Den Lombarden / Die hp ban daer berdjeef/ 
verkreegh met wapenen de Dteben Romen, Milanen, Raven- 
nam, ende alle de Posten ban Apulien eñ ——— ſtelde de 
Kercke in brede, Die ober de zoo. fart berdzuckt hadde ge 
ban Den Zombarbden: fo dat hp ban den Paus Leone III, 

$ 7 * ge — Leper Cuack Var 

Draakje 

VKepſer 
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’tBou. — Keyſer ban Romen berklaert wierdt / met grooter blijdtſchap laren) ‘aren 
Roek Kr Bes bolcks: fiende Dat zijnen doodt genaecũte / heeft hp zijnen at ** 

feren, ſone Ludovicum Kepſer verklaert / ende zijnen Neve Bernar- 
‚dum Koning ban Italien verklaert / in den jare 813. eñ is korts 
daer naer geſtorven / oudt zijnde 72. jaren geregeert hebbende 
als Kooms Kenyſer 13. jaren / . maendt / 4.Dagen. 

1556| 2 |_ Ludovicus Pius eenigen fone Karol: Magni, 18 zijnen Vader 8144781 
gefuccedeert: Heeft ſeer ongeluckigh in zijne kinderen geweeſt / 
Bie hun alle tegens hem im de Regieringe op geworpen heb⸗ 
ben/ nadat hu zijne Lander onder Gun berdente hadde: mact 
eenigen tijdt Daer na met hunnen Wader mede-lijden hebben: 
de / ſtelden ſu hem wederom in zjn Ampt, ende beeft hee hun 

alles vergeben. Kegeerde 260. jaren: 4, manden’ 24. dagen. 
1582| 3 | Lotharius Koning vã Itolien geweeſt hebbende wort door 8460 4807 

zijns Daders over lijden Rooms liepfer: heeft cen bloedigh 
dorzlogh onder zijne Broederen berweckt:do:lj 18 ban den Prein⸗ 
cen des Rijcks geſtilt / in ſulcker boegen/ Dat Ludovicus feude 
weſen Koning ban Duytſlandt, Carolu· bant Vranckrijck, ende 
Lotharius ban Italien eñ alles wat tuſſchen den Rjneũ Ma⸗ | 
fe wag gelegen. Onlangs daer naer heeft Lotharius zuuen ſtaet 
obergegeben / ende in een Clooſter gekeert alwaer Gp 's Jaers 
daer aen geſtorven 18: geregeert hebbende ĩ5aren / z. maendẽ. 

1597} 4 |_ Ludovicus II, oudtſte fone Locharij,18 m Tcalien gelomt ons, 85 4822 
de Sarazijnen te verdryben: maer de peſt in zijn Leger gehn 
men zijnde / heeft moeten vertrecken: Maer naderhant weder⸗ 
om vernonien hebbende dat Adagiſuseen Prince BAN salerno, 
gauts Italien tn voeren ſtelde is hp wedergetieeve 't aſgevalle⸗ 
ne herſtelt / de oproerige geſtraft / ende Italien bebredight. Je te, 
Milanen geftorben/ gevegeert hebbende 1. jaren / 10. maenden⸗ 
vere dagen: was een geleert ende godtvruchtigh Prins * 

1617) 5atoius Ralvus cen ſone Ludovici Pij, berftacn hebbende de 75/4842 
doodt Ludovici Il, ſonder Kinderen na te laten kome met cen, 
Henꝛ in Tealien ende werdt te Women ban den Paus ende volc⸗ 
ke / Keyſer bevhlaere den > s„Deecmb;is. Dtarfee Mantua,ende, 
wierde gelooft/Dat een Foods Medecyn / zijn groote bekende 
genoemt Sedechias, hem beegeken hadde. Was ; 6. jaren Ko⸗ | 
wing ban Vraackrijck, ende cwee jaren Keyſer geweest. 

1619| 6 |_ Ludovicus IT, Balbus, Dat ig” (tam-laer, te Door toedoen des 5774544, 
Paus tegen wil ban des Wijks Statẽ Liepfer gekort: wascen! 
ongelucligh jdrince- Wege: rde een jaer / ſes maenden Lijf dagt. ! 

1621} 7 |_ Karolus III. Kraffus, Geeft Den Sarraſimen gelucheliek ue) $79/4946, 
Italien berdreven / keerde Daer naer in Duytſſandt, ende regeerde 
Vranckrijck alg Dooght ober Carolum Simplicem. Is eunde⸗ | 

Í 
| 
| 
| 
| 

| 

lijck / ſerr gehaet zijnde ban Den zijn overnudts zijt fiechiten 
ende Bat zijn berftandt alfo onbequacm Des reglerens was als | 
t lichaem / gedwongen af-ftandt te doen: Is onlangs daer naer 
meen kleyn Dorp in Zwaben geſtorven geregeert hebbende 8, 
jaren 7, maenden. —— 

16291 8Acrnuiphus is in Karolo ITL plaetſe geftelt: heeft bele oorloge 887 4854 
gevoert / fo ín Italien alg elders: twee Roningen dec Morman⸗ 

| 

nen verllagen. Spoleten bevovert hesbendes belegert de Stadt 
Camarinum, ín De welche de Hunſpꝛouwe Guidonis was: DIE 

hem bergeben heeft Daer yn (eer onlangs na dien tidt afaes 
ftorben ig: geregeert hebbende 1 > jarenveen maendt / 19.Dagë. 

Ludovicus IV, ig zijnen Bader Arnulpho gefueeedeert. Die, 5994356 
ban Hungaryen de grenſen ban Peyeren alſins berwoeftende/ 
teect den Kepſer tegens hun / haer ſlagh leverẽde de weiche drie 
dagen lang geduerde / maer is epndelijck met DE meeſtẽ Dunt⸗ 
fen Adel berlagen:de vicktozieufe Hungariſt wonné tlant ft 
moefte den Kepſer Den bzede van haer koopen / waer Doo: hu 
ban fpijt geftozben is: geregeert hebbende : z.Jaren/… maen: 
Dé. In hen heeft DE ftanume Karoli Magni een epnde genomen. 

1653} to | _Chunradus, een Dorft ban Francken-landt, is Kepfer geko⸗ 911)4878 
ren: was ecn bzoom Prince, ende ſeer kloeck ter wapenen: Ke⸗ 
geerde 7. jaren/ 6. maenden 

1661) 11 | Henricus Auceps heeft grootẽ blijt gewent/ ont Duytflanc in, 9194886 
Db ij vrede | 

1641 
\D 
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‘tBou-| Getal bzede te ftellen: Den Dlaven/Denen/ ende Bohemen heeft hp 
— Ken berwonmen/ ende Ben Kijcke cijnfbaer gemacckt, De Dunga: 

Geren. riſehe 400oo. Mannen afgelagen hebbende, verdrijft hp Die 
unt Duydrflandt. Dan mepninghe zijnde om in ltalien te trec- 

— kern / 18 dooz eene ſieckte daer in verhindert geweeſt; ſtarf / gez 
| vegeert hebbende : 7. Jaren. dui 
1678} 12 |_ Ottho Magnus, alfo ghenaemt ban weghen zijn groote da-⸗ 936/4903 

Chrie fder we 
fli, reit, 

laren dl 

den / ig zijnen Dader gefuccedeert. Is te Aken ban den Bif- 
Schop ban Ments geconfacreert: daer naer is hp in Italien ges 
trocké, ftellende den Paus Ioannem IIL, wederom in zijn ſtaet / 
ende liet zijnen Done Otchonem Mepfer berklaven; willende 
na Duytſſandt keeren/ig ban cen ſieckte bebanghen geworden: 
ende geſtorvẽ / gevegeert hebbende 3 s.jaré/; maendens.dagen, 

171591 13 Ottho II, is gebolght/ hadde een gheluckiah begin, doch 
ongeluckigh epnde: ordre mode faken ban Duytſlandt geftelt 
hebbende / beeft bp cen groot Bep; opgericht / om teghen de 
Darafiynen te trecken / alwaer hp inde blucht gebracht wiert / 
ſich tec nauwer noodt inde golffe ban Tarentum Konnende 
falbecen: Alte zijn macht daer naer wederom by een vergade⸗ 
rende, heeft den Darafijnen (um bergeldinge) ontdaen: waer 
Doo? hp ‘tontfagh der Sarafijnen ghenbemt wierdt: Is ban den 
bioet-gang geſtorven geregeert hebbende Lo, Javen/7maendé, 

1725| 14 | Ottho III wag/als hp gekozen wierde / ontrent elf jarẽ out. 
Is fo wijs eũ verſtandigh geweeſt / dat hp gebpnacmt wiert 
Miraculum Mundi. Geeft geluckigh oorloge geboert/ fo op Die 
ban Bohemen, algop Crefcentium, tegens hem in Icalien opz 
gheworpen ban den Komepnen: den welcken hp epndelijck oz 
berwonnen/ ende fchandelijck getvacteert hebbende met zijne 
12. COmplicen boor be Dtadt Romen heeft doen op-hangben. 

„Zijne Bupfvroutwe wag Maria van Arragonia, onbruchtbaer / 
‘ban een ontuchtigh leben / endedie haer berliep aen andere. 

97314940 

983|49 so 

aentaftende/hem bele te doen gemaeckt hebben: doch zijn ban 

Ben kepfer is epndelijck bande Weduwe Crefcentij. daer ha 
onp berfot was, vergebẽ gewordt/alfo hp mepnde wederom na 

‚Puytflandt te Beeren, Wegeerde 17 javen/1. maent 21. Dagen. 
1743 15 Henricus II, int Rijck gefuccedeert zijnde, heeft vele vpan⸗10014968 

| den gelhadt/ Dieof na t Wijck ſtaende / of 't felbe bpandelijck 

| gem alle berwonnen, ende in genaden opgenomen, Sonmi⸗ 
i ghe willen Dat hp met zijn Hupſprouwe Chunigandamin rep: je 

| nighendt foude geleeft hebben /fonder D'een D'anderen bleefche: 
lick te bekennen: waer ober Gp SanGus ghebynaenit ig: was 
tegens de Sheeftelijgcken ſeer mildt. Wegeorde 23. jaren, een 
‚maendt/ 16, Dagen. 

1766) 16 ‚_Chunradus II, Wepfer gekozen zijnde / is in Italien gekomen, [1024/4991 
‚omde gene/ Die tegens hem opftonden/inden toom te houden: 
‚ Gekroont zijnde, heeft ho zijnen Done Henricum Keyſer ber- 
Blaect: zijne bpanden geluckelijck oberwonnen hebbende, ig 
na Duptllandt gekeert, alwaer hp geſtorven is / geregeert heb: ä 
bende 14. jaren / ro.maendens 22. dagen. 

1781, 17 Henricus III, ban zijnen Dader te voren Daer toe berklaert 1039 5006 
zijnde / 18 gefuecedeert/ niet tegen-fhaende den Paus Benedic- 
tus den Deepter Petro, Koning ban Hungaryen mepnde te gez 
ben, Den ongehoorighen Bohemen heeft hp den Kijcke ghe⸗ 
dwonghen haren ouden Tribunt te beealen, Italien, Ende de 
Stadt Romen zijn / terwlen hp elders oorlogh voerde / ſeer 
getroubleert Door de Pauſen Benedicto IX, Silveſtro III, ende 
Gregorio VI, peder booꝛ Den anderen willende Paus zijn: den 
Keyſer in Italien komende, Doet uotfchzijbinge eenes Conci- 
lij, waer in defe drie Pauſen afgeftelt wierden’ ende eenen an- 
deren Clemens IL, in Der felber plaetſe gheftelt: Den Keyſer 

| om defe ende meer bolgende JParfen wille beel oorlogen boe: 
rende / doet epndelijck zijnen fonc Henricum, 4, facen oudt zijn: 
De/te Aken Keuſer kroonen. Is epndelijck geſtorben / geregeert 
hebbende 17. jaren / 4. maenden / 2· Dagen. 

1798| 18 | Henricus IV, twee jarente bozen ban zijnen Dader daer toe 
verordent zijnde/is tot Kepler gekoren. Was doen noch maer 

een 

105615023 
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1843) 19 

1867| 20 

| 1881| 21 

„Catalogusder Roomfche Keyferen. 
Geral |gen Meint ban 7 jaren/ ſtaende onder de vooghdpe zijner Moe⸗ 

der Agnetis Diet Alles regeerde : Zijne regieringhe was bol 
moentens / acbepdts ende ghevaers. Heeft oberde Go, malen 
met zijne vnanden geluckelijck geftreden: ende den toom ban 
berfchjepdenjdaufer onderworpen geweeſt / die hem altijt nieu 
twe panden maetkten/ oock eyndtlijck zijnen Zone, Die hem 
Banie Wijck berooft; ende gevangen geftelt heeft, Rodolphuús, 
die te gens hem van den Paug Gregorio VII, op-geworpern ge: 
weeft hadde ende tegen Den Keyſer ſtrjdende / is dderwonnen / 
ende zijne rechterhandt af·ghehouwen / welcke tot hem ghe⸗ 
oi zijnde/ ende Dien op ſtekende / heeft tot den omftaenden 
Biſſchoppen geſeght: Sier daer de hande die den Keyfer trou- 
weende eedt gefworen/heeft, die ick door ul, ontrouwigheydt 
den Keyferniet gehouden hebbe, waer’ af ghy lieden voor Gode 
fute reken{chap geben: ende is terſtondt geſtorven· Den Key⸗ 
ſer regeerde 49 Jaten/ 10, maenden-7; Dagen: +: k 
1 Henricus V; is bu zijns Daders: eben tot Keyſer ghekoren / 
ende zijnen Dader df-gefer: Heeft Henricum, Hertoge ban Lo- 
thringen; ende Robertum,Örabe van Vlaenderen; overwon: 
nen / ende haet bedwongen hem getrouwigheydt te ſweeren 
DTe KRomen komende / is hu ban Den Paus pᷣaſchale 11, Keyſer 
berklaert / ende dooreene publique ver klaringhe zijn De oude 
Preibilegien des Kijcks beveſtight. Maer den Lepfer nau⸗ 
ijtks upt Romen zijnde / heeft den Paus alles herroepen ende 
teniet gedaen den Keyſer geexrrcommuniceert / eñ de Daren te: 
gens hem opgehitſt:So dat hy zijn teven in bele onruſten ende 
moepten fo tegens den Paus / als De opgehitſte Dancen deur: 
gebracht heeft. Regeerde 1 8. jacen/:9v maenden/-1 5 dagen, 
‚Lotharius II, is in ſpijt Der Princen ban Duytſlandt (efi vooꝛ⸗ 
nemelijck Conradi ban Fraackentant, ende Frederici ban Zwa- 
ven, Pertogen)tar Leper gekozen; was cen Doyft van Daren: 
eert wijs / kloeck / ende neerſtigh Prince, machtigh / een Lief⸗ 
hebber der Juſtitie cen hardt verbolger der ppanden Gods / 
ende zijner kercken. Regeerde 13. jaren / 18. Dagen. 
Conradus III, Heeft tegen Henricum Hertoge bau Saxen gee 

geoosloght eñ dien verwonnen. Guelphum Hertoge van Beye- 
ren in de Dtadt Weinfpurg belegert / ende Door gebreck ende 
hongers-noodt bedongen fich op te geben. De Drouwen, 
bernemende dat de Keyſer den Doldaten de Dtade ten beften 
hadde gegeben/ bidden hem / hp gunne haer doch alles upt te 
mogen dragen met hun wat fp op de fchouderen laden konde: 
“welck den Kepfer/ mepnende dat fp goedtende gelt ſouden 
uptbzengen, haer beroorloft;daer op cen peder zijn Man op De 
fchouderen laedt / ende De kinderen aen de handt / in preſentie 
des Kepſers aldus ter poort upttrecké, die Daer DOO, tot barm⸗ 
Gertighept berweckt zijnde, hun alles bergeeft / ende den Berto: 
ge in genadenontfangt. Beeft tſedert in fien met den Honing, 
Lodovico tegé Dé Turck geluchelijck geflreden, Ie te Bamberg 
geſtorven; geregeert hebbende 12, jaren 10.maenden / 15. dagẽ. 
Fredericus Barbaroffa bp Teſtamente Conradi tot het Kijtk 
gekomẽ zijnde komt te Romen,alwaer de Paus Adrianus IV, 
hem gekroont heeft / eñ wederomna Duytſſlandt gekeert is; Tta- 
lien werdt opzoerigh tegens den Kepſer / treckt daer henẽ / lebert 
haer lagh in Be welcke 1 zooo, Romeynen blijben/ belegert eñ 
Windt Romen.Woꝛdt ban denPaus Alexandro inde ban gez, 
daen/ komt té Venetien, werpt hem boor de boeten Des Paus/ 
die zijnen boet opdes ieyſers hais ftelt/ende feght:Ghy fultop 
Adder-flangenende Bafilifken wandelé: De Repſer daer op ant⸗ 
wooꝛrdende / Ick fal-niet v‚maer S. Petro gehoorfaem zijns hem 
ban den Paus gefepdtsendemy;endeS.Petro. Der Keyſer ab⸗ 
folutie gekregen hebbende / treckt wederom naer Duytflandt: 
Berepdt ſich ter oorlogen tege den Turck / dien hp in drie ſtrij⸗ 
dẽ verwindt: ende conqueſteert Ciliciam: ontdoet De Saraſij⸗ 
nen; verdrijſt De troupen des Turcks upt kleyn Atmenien: Dé 
Kenſer berhet zijnde / ſich willende baden in eẽ Kibiere / is ver⸗ 
djontken / geregeert hebbende 37 faren/ z. maenden / 8-Bagen, 

ELL hb if Henri- 
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300 Catalogus der Roomfche Keyferen. 
'tBou-, Geul Henricus VE, is sijnen Dader geſuttedeert met wille Ber) Laren) Taren, 
Rome Key. | Princé nes Wijchs. Trouwe Conftantiam,be Borhtee Roderici Gp“ —* 

des Ronings ban Sicilien,bjengende tſelve Wijck ten brupdts|,, gols 157 feren, 

1932 23 [fchatte aen haren Man. Henricus komt in Italien ende v 
ban den Paus Celeftino gekroont. In Sicilien zijnde / ende 
mepnende de boor-upt-gefchichte Armade tegens den Turck 
te volgen / wordt ban zijn Dupf-brouwe bergeben, die hem om 
zijner ober-fpeligen aerdts wille feer hatende was. Regeerde 
8. jaren / 2. maenden / 2ꝛ. Dagen. 

1941) 24 |_ Ortho lV,tegeng Philippum II, ban den Paugef andere ſoo 11995 166 
geeſtelijcke / als wereldtlijcke gekorẽ zijnde, heeft cené bloedige 
inlandſẽ ooꝛlogh moetẽ ſmakẽ:want Philippus,die alsBooght 
ober Fredericum, Henrici VI, ſone, geſtelt was/bele Princen aen 
3Un ſijde hebbende / is ban velen onderſtut: Maer Ottho des 
Paus authoꝛitept gebrupckende / heeft na bele ſtormẽ de ober⸗ 
handt behouden:Philippus al-bozen te Bambergh ban Otthone 
Witelfbach omgebjacht zijnde/na Bat hp 9.jart: z.maenden efi 
1 5.Dagen den Mepferlijcken tijcel gebzupeht hadde. Ondertuf: 
fen ig Ottho mede ban den Paus geercommuniceert / eñ is te 
gen hem gekoſen de gedachte Fredericus I,tegen den welcken 
bp fware oorlogen boerende/ epnbdelijck iu Brabandt in venen 
Slagh berwonnen is: hebbende in alles geregeert ende den 
| Kepſerlijcken tijtel geboert zo, jaren 2, maenden. 
|_Fredericus1l, ig na be doodt Oethonis IV,alleene Wepfer gee [1218/5185 
blevẽ heeft Duytllandt wederom bebredight: was Koning van 
bende de Sicilien ef Hierufalem,oock Perroge ban Zwaben;seen 
kloeck · moedigh / dapper / voor · ſichtigh / mildt eñ wel- (prebende 
Pꝛince verciert met bele deughden / eñ in vꝛremde (prakken erba⸗ 
ren Is den dẽ Paus naderhandt geexcommuniteert / waer upt 
wer rendlen geboren zijn bekennende dat het geluck eñ goede 
vuenden vem ontbraken / is hp weder gekeert na Sicilien eñ is 
euver wegg vergheven: KRegeerde na de doodt Otthonis 32. 

en, 7. miaenden/ 17, dagen · 

Na het oberlijden Frederici II, zijnder verſchepden 
Heuremngen m bet Wijck geweelt/ tot Rudolphumtot/ 
waerom het meekten-decl der Schzrijvers / Die tlebẽ der 
Keÿyleren beſchreven hebben / voor al Dien tijdt eenInter- 
regnum Mm het Kijcke ſtellẽ / kennende geene van al deſe 
bolgende toc Rudolphum Boo? Koomſche eplerẽ / ver⸗ 
mits datſe ban DE Paus niet gekroont en warẽ / maer 
alleenlck hiet eñ Daer vã lommige partpen op gewor⸗ 
pen:ſo ſullen wp de ſelbe nochtans boor Repſeren tel- 
jen / ende Die alter vervolgende ſtellen. 

1992} 26 Conradus, een ſone Frederici II, ig bp zijne Dadersleben [1 2 so|5 2 17 
Rooms Koning ghekoren / maer doorManfredum, zijn Ba⸗ 
ſtardt· bꝛoeder bergeven. 

Henricus Landt-grabe ban Turingen ig tegẽ Fredericum Il. 

1960) 25 

‚ende zijnen fone Conradum Rooms Koning gekozen/ is booy 
Vlms mereen pijl gequetſt / daer hp af geſtorben ig in Den (elven 
jare dat hp gekofen was, 

|1995| 27 |_ Guilhelmus, Grave ban Hollandt, ig Wom Honing ge- [1253/5220 
Kozen/ende ban Den Paus Alexandro geappzobeert/mepnende 
na Romen te trecken / om hemte laten kroonen / is ban Ben 
Driefen verllagen / un ’t tweede jaer zijns Wijchs. 

2000 Richardus, Ben 2zoeder Heg kKonings banEngelandt, ig [1 258] 5225 
Daer na tot Kooms Koning beroepen : Maer tegens hem is 
in ſcheuringe / alg Keyſer gekozen vd 

2000) 28 Alphonfus , Woning ban Spangien, een feer geleert Ran, [1258/5225 
Geeft gevegeert 1 ;. jaren 6. maende: Maer De Keur voꝛrſttẽ in 
geſtelt zijnde/be welcke Rudolphum vã Habfburgh kofen/is hu 
gedwongẽ getweeft af-ftant te doẽ / latfde als Kepler De gefepde 

2015} 29 | Rudolphus Habfpurgenfis, oudt 54. jaren / wierdt gehoren an [1 275 [5240 
de Stadt Franckfort Den. Ootoby. 1273. ende met geenen F 

mni⸗ 
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tbou· Getal| lemniteyt gekroont: nam vooꝛ ſich alte ſeditien in Duytſſandt Taren — 
——— Ke. te flillen: doende zyn Hepr teghen den Parcquijs ban Baden |P EV 

lferen. trecken / oock tegen de Dwavife Bondt genooten / Diep als, ” 
le oberwan. Daer na trock hp im Ooftenrijck tegen Den Ko⸗ 
uing Ottacrum ban Bohemen , Dien hp in Den tweeden Dlagh 
ombzacht/ liet meer alg zo. Kaſtelen ende Forten Buchten; 
waer op ſich bele Woobers ende Boeben onthouden hadden. 
En trock in Icalien met/ maer toonde zijnen plicht teghens 
den Paus: Dtellende alfa door zijne wijſheydt eñ voorſichtich⸗ 
heyt gantg Duytſlandt in vreden / twelek miet beel Binnenland: 
fe ooꝛlogen lange gequelt hadde geweeſt. Dtarf/ geregeert 
hebbende 17.jaren/ 9. maenden / 17, Dagen. N 

2034| zo | Adolphus Naflavienfis, was een Grade ban Naſſau, Heeft 1292/5259 
den Koning ban Engelandr tegens den Koning Lan Vranck- 
rijck, mits 1ooo. Kroonen daer boor genietende; bpftandt gez 
Dacn/twelc oopfake was dat de Princen Des Rijcks Gem wen⸗ 
nigh achteden: Gpndelijck is Albertus tegens Gem op- Ge Woz: 
pen; defe komt te belde/ Adolphus treckt hem tegen / vntmoeten 
malkanderen ontrent Spiers, alwaer fp malkanderẽ treffen ent 
wordt Adolphus Lan Alberto berlaghen/ ende om-gebzacht/ 
mepnende fich op te vichten/ na dat Gp tert aerden gei: rupekelt | 
was. Wegeerde 6. jaren” ;.„maenden/ 27 dagen. Bis |A 

zogol 31 | Albertus, een foncdes gedachten Rudeiphi, ende Bertogh [1299/5264 
ban Ooftenrijck, is Keyſer verklaert: heeft den Paus Bonita- 
cium tot beveſtiginge verſocht / Die hem ſulcks verft wege: 
rende / naderhandt gaf: Den Koning ban Vranckrijck banden 
Paus geexcommuniteert zijnde / 18 Den Hiepfer het Rijck gez 
geben / doch heeft Dat met begeert . Mennende cen Tocht na 
Bohemente doen; is van zijns Bzeoeders fone omgebracht, 
geregeert hebbende o. jaren: 9. maenden/ 5. Dagen. 

poss 32 | Henricus VII, Grave banLutzemburgh, 18 eenftenunes)t 3083/5274 
lijck ban Den Keur-vorſten te Franckfort gekozen / ende Lan 
Den Paus bebeftight/ met belofte, dat hy Iralien binnen >. Ja⸗ 

[ren bevredigen foude/ want Get fich in zijn epgen bloedt baed⸗ 
Be / obermidts het in Go, garen geenen Keyſer gefrenen hande. 
Beengt tot dien epnde zijn Heyr in Italien, alwaer fich atie de 
Dteden onder zjn befchut begheven ; wordt te Milanen ge⸗ 
lroont: De Guelphen ende Gibellinen zijn tt 't war: is den! 
Gibellinen goedt- gunſtigh / waer Doo? beel bloedts vergoten. 
wierdt / komt te Women/- ende wordt op den eerften Auguſti 
1312, Keyſer verklaert. Belegert de Fiozentinen, De welche. 
ntet meer konnende tegenftant Doen / fenden eenen Facobij-| 
ner Monick tot den Keyſer te Beneventum, Die hem in t Da- 
crament bedienende met eene Doftie bergeben heeft, Kegeer⸗ 

[De 4, Jaren/ 9, maenden, 

2056| 33 Fredericus II, Pulcher, Auftriacus, fg ban bier Weur-bop- 1314/5281 
ſten / na een flil-ftant ban 1 3. maenden/ tot Kepſer gekoren / 
ende te Bon gekroont: Bande andere Dap is gekozen 

34 |: Ludovíeuns TV „ Pertogh ban Beyeren, ende te Aken ghe⸗ 
kroont: Bier door is Duytcſſandt in tween berdeple/ ende heeft | 

_ {een bieter-blocdigh ooꝛloge bevoorfaeckt / 't welck feben jaren 
gedupet heeft; fo Dat Fredericus III, op S. Michaclis, dagh in't. 
jaer 1323, ontdaen ende gebangen is; doch Daer naer los ge⸗ 

NRlaten „op conditie / dat hy zijñ leben lang wel den naem Lan 
Kooms koning mochte houden / maer ſich met het gouber- 
mement tiet bemoepen: Is epndelijck geftorben / gevegeert 
hebbende 15. jaren 11-maeuden/ 27, dagen: ende is alſo Lu-! 
dovicuseen lange wijle (namelijck tfedere zijn gebangenis/ 
half / ende nu-geheel) bolkomen Bepfergebleven: Weeft met 
Ben Paus loanne XXII , grooten twiſt gehadt Lan ween hu 
inden Ban gedaen is: Maer Ludovicus Daer wennigh op 
paſſende / ende állen bergebende die het met Frederico gehou: 
den hadden / heeft lichtelijck alle de Duntſe Vorſten aen zijn zij⸗ 
be gekregen: Heeft een Kijckſdagh te Straſburg laten hoinden / 

mud —X Bb ui op welc⸗ 

— 

— — —— — ——— — — 
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thou⸗ — op welcken des Paus Ban geannulleert ig: Dele oorlogen in en — 
Romé Key- Lalien geboert hebbende / is hp eyndelijt geſtorbẽ / nà dat een ende 

eren. | jaer te bogen Karolus Koning van Bohemen tegens hem opz| 
| geworpen was/ ghevegeert hebbende 32. Jaren/1 r.maenden/ 

| z4-Dagen. « 4 

2089 35 Caroſus IV, aldus Keyſer geblebé zijnde/ig tegens hem ban 1547/53 14 
| Den Keurvorſten gehoren Guntherus, Grave ban Schwartfen- 

| | ‚burg, Die hp auet lang Daer na door zijnenepgenen Medecijn 
| | met gele omgekocht zijnde )cen bergiftigen dranck heeft doen 
| ‚geben ; Daer hp ban ſtarf. Aldus: Carolus IV, alleene Keyſer 
| zundey treckt naer Tealien, alwaer Gp te Romen Kepler ber- 
| klaert wiert. Peeft den Keurvorſten bewillight / dat fp zijnen 
| fone Wenceflanm tot Keyſer kieſen foudeny ’t welck ghefchiet 

is: Is te Peagen gheſtorven / glevegeert hebbende tfamen 
32Jaren / 4 maenden / 8.dagen. 

2120 36 | Meynceſlaus, des ghedachten Karoli IV, ſoon / ig na zijns 13785345 
Daders overlijden (Daer tor hp twee Jaer te bozen/ als * 

pe 

{ 
Í 
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‘tBou-| Geral fept is / beſtemt was) tot Repſer gekozen: was gheheel miſ⸗ Taren, Taren) wêväjder | í : Chri- [derwe elKey. | Maeckt van aengeficht/ lup/ traegh / weeet ende bloetdorſtigh: C 
—— tot Goerderp eñ Donckenfchap genepoht. Is epndeiijt van zjn _|“* 

| Onderfaten gevangenen gekackert; ontcomé zijnde, wert hp 
‚om zijns ontuchts wille vã De kroone afgeftelt/ gevegeert heb 
bende 2 1, fact/ 5, maenden/ 27. dagen. Ontrent defen tijdt ig 
het Buf-krupdt ban eenen Monicũ gebonden. 

21421 37 | FredericusIV, Bertoghe ban Brunf-wijck, ban den Beurs 1400/5567 
bopften gekozen zijnde, is korts daer naer / Door toedoen Des 
Biſſtchops ban Ments, om-gebzacht/ regerende maer eenigtje 
Dagen: waer ober hp ban Ben ſonimigẽ onder 't getal der Liep 
feven niet geftelt en wordt, 

2142f 38 |_ Robertus Parvus, Daltg-geabe banden Khijn / ís Daer na 1400!5367 
ghekoren / een erbaren ende Dapper Oorloghs· man maer niee 
ſeer geluckigh: iste Kolen ban den Biſſchop des plaets ghe⸗ 
kroont:ig daer naer in Italien getrocken/ om te beletten Dat 
Galeas, Hertoghe ban Milanen tot zijn voornemen nict en ge⸗ 
raeckte / maer den Keyſer den lagh verloren hebbende, Keerde 
na Duytflandt, latende de Italianen onderlinghe haſpelen 
Is gheftorben/ na dat hp ghevegeert hadde 9, Faren/ 9 maen: 
den/ 28. Daghen. 

2152} 39 |_Todocus Barbatus te Franckfort ghekozen/ ende in de Werche 1410/5577 
S. Bartholomzi ghekroont zijnde/ vegeerde maer ontrent de 6, 
maenden/ oudt ober Dego. jaren; ende Wordt dieſhalben on- 
der de Keyſeren ban ſommigen ntet ghetelt/ vermids hp niets 
bpfonders boog 't Wijck bervichten beeft. 

2153} 40 |_ Sigifmundusíg/na Todoci Doodt / Door gelijck-fleniminge 
Der Keur vorſten Keyſer verkozen: was Koning ban Bohe- 
men ende Hungaryen: heeft allen blijde genoemt om Bet Chei⸗ 
ftencijck te beveenighen/ ende den oorloogh jegens den Turck 
ober te boeren: Fn deſen tijdt Waren dp Paufen te ghelijtk/ 
namelfjek, Benedictus III, té Avignon, Toannes XXIII, te Bo- 
lonien, ende Gregorius XII, te Rimini, Sigifmundus heeft fo bez 
le te weghe ghebzacht/ dat een algemepn Concilium te Con- 
ftants ghehouden is; alwaer bele Princen ende Heeren den 
Kenſer niet zijn Pupf-brouwe vergheſelſchapt hebben: den 
Keyſer keert ban daer na Italien, te Milanen De Pferen Kroone 
ontfanghen hebbende treckt na Romen, alwaer ha op den 
Pingfter-dagh ghekroont is: Kepft van daer na Hungaryen, 
maer was een ſchrickelijtken oorlogh in Bohemen ban wegen 
Iohannis Hus, Die int genoemde Concilium berbrandt was. 
Epndelijck is hp geſtorben / gevegeert hebbende 26. jaren/ 8. 
maenden/ 18. Dagen. , en 

2179} 41 | Albertus IL, fchoon-fone Sigifmundi, is met eendrachtighe 
ſtemmen der Lieuc-borften gehoren, ig mede ghefuccedeert in 
de Koningeijcken ban Hungarien ende Bohemen, alwaer hp 
eenighe oorloghen boerde, doch haeft geftelpt waren: her jaer 
Daer na is hp mm Hungaryen gheftorben/gevegeert hebbende : ‚| * 
Jaer/ 9. maenden/ 28. dagen. 

42 |_ Fredericus III, Auftriacus, De ſcheuringe in de kercke / nopen⸗ 
De ’t Confilium ban Bafel,geftelt bebbendertroc hp na Romen; 
troude Eleonoram, eẽ Dochter Eduardi, des Konings ban Por- 
tugacl; watert untgeroepẽ Koning ban Lembardyen,ende twee 
Dagen daer na met zijne Dupf-byouwe berklaert Rooms Uep⸗ 
ſer weder keerende in Duytílant/ heeft de opgerefene beroerten 
geftile: Is ban den bloedt-gang geftorben/ gevegeert hebben: 
De 53, jaren / 4. maenden/ zo, Dagen, An defen tijdt is De konſt 
der Druckerye gebonden/ niet in Duytflandt,alg foramige bal- 
fchelijck Brijben/ maer te Haerlem ín Hollandt, ban eenen Pic- 
ter Taníz, hebbende eenen Hooghduntſen knecht / die hem 
t ſelbe ontftolen hebbende; na Duytflandt gebracht heeft/ ende 
binné Mentz geopenbaert;Bet hups/waer in de konfte gevon: 
den is fkaet noch tegenwoordigh over eynde op De Marchit / 
makende den hoeck bande Sme · ſtrate. 

Bb s Maximi- 

1411/5378 

1437/5404 
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Getal} Maximilianus I, Auſtriacus, is zijnen Wader ghevolcht / door ra kieſinge der Keur borſten; was Aerdts hertoge ban Ooften- 
(eren, rijck. Hertogh ban Bourgondien, ende Prince dev Nederlan- 

22151 43 den, een nulde, beleeft ende godt bruchtigh Prince: cen lief: 
hebber ban geleerde Lunden: heeft ſtrenghen oorlogh gevoert 
teghen Carolum VII, om Sicilien; alg mede teghen den Zwits 
ſers / Italianen’ Nederlanders / Beperf e / Hungariſe / ende Ve⸗ 
netianen: wi cen Kijckſdagh te Aufburgh laten houden: àl- 
waer gehandelt wierdt ban den oorlogh tegen den Turck. Is 
geſtorven ban den bloedtgang/ geregeert hebbende z5. jaren / 
4. maenden / 24. Dagen. 

2241 44 |__Karolus V, honing Han Spangien zijnde / {8 ban Den Keur⸗ 
vorſten tot Kenſer gekozen; ontrent zo, jaren oudt zijnde; cen 
facht/kloeck wijs ende hoogh · moedigh Prince, wijs eñ vooz- 
ſichtigh in al zijn doen, ſeer erbaren ende geluckigh in meeft al 
zijn doen, Deeft aen zijn Erf⸗ heerlijckheoden gehecht t Der- 
toghdom ban Gelre, ‘tGraeffchap ban Zutphen, ’ — 

Echt, 

’tBou- 
we vã 
Romé 

Alain Oe 4 ár en graten — 

eyser, Aerts-Hertoch Gan Olsdenrye vete. 

Taren Taren 
Chri- [derwe 
fli, rele, 

1493|5460 

1519/5486 
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‘Bou-f Getal Vtrecht, de Landt᷑ ban Over-Y flel, Groeninge, Kamerijck ende | laren " ar 
Romélksy- | Lingen.Seeft mede t Koningrijck ban Thumes ef be Landt in Td rh 
2242 |feren. | Armerica, onder zijne macht gebracht, eñ (ich in de poſſeſſie bá |, ; rols486 

44 | Napelé,Sicilien ef Milanen beveftight. Heeft / ſo in epgen per- 
foon/alg Booz’ belept zijner Deltoberften beefchepden ooylogé 
geboert;namelijck bier in Spangien, 19. in Icalien, ef in Vranck- 
rmjck, 16. in Buytflandt, 9.in Nederlande, 3.in Hungaryen, 1. in 

Dalmatien,ꝛ.in Grieckenlandt,5 in Africa, eft een ín America. 
Heeft ober DE PaugClementem VII, de Koningt᷑ vã Vranckrijck 
eñ Navarre, DE Reurborſt ban Saxen, dẽ Hertogh ban Kleef, den 
Eandt-gratf ban Hellen, ende meer andere zijne bpanden ge- 
triumpheert. Wegeerde ; 8. jaren / s.maenden / 28. dagen. 

| 

7 f — 

——— — * Roons ker er, Conn Dan 

2runrven On EN 
* 

22801 45 | _Ferdinandus1,tg den Bꝛoeder Karoli V, geweeſt / ende opden 15585525 
Rijcksdagh te Franckfort tot Keyſer gekorẽ. Was Koning vã 
Bohemen ende Hungaryen, oock Hertoge vã Ooftenrijck. Heeft 
eenen Kijtks dagh te Franckfort doen houden in't jaer 15 55. 
om eenen brede tuſſchen de Proteſtanten te treffen. Heeft vaar 
zijn overlijden zijnen (one Maximilianum IL, (Die een wernigd 
Ì te hoz 



Baur Gerl bte borẽ Koning van Bohemen was gekroont getweeft) Kooms garen ildren 

Î ice. Heoning doen upt-voepen; Atarf te Weenen in Ooftenrijck, ft" [Sr We 
geregeert hebbende aren / z.maendẽ / dage, In't jaer 1563.| | 

‚ Maximilianus Ief (one Ferdinandi Auftriacisig nasijng3da, |: soals 53 : 

Turck feer heoorloght geworden; DE welckt BE Donauw paſſe⸗ 
rende / komt aen De Drave, Doet Daer over eẽ brugge Haen/ ende 
belegert Segeth „een kleyn Deedeken/ tweick hp frormender 
Gant —A DE Grabe Serum met beel rijghſ· bolcks 
verlagen bleef: Den epfer heeft eenen Kijchg-dagl te Auf- 
burgh doen houdẽ daer niet beet upt-rvechtende/ wederom eené 
anderente Fulda, alles flveckende ont de Duptie Dorften te 
bewilligen / datſe hem eenigh baftandt tegen den Turck fou- 
den doen ; doch is wepnigh verricht. Heeft gefocht Polen acn 
bet Kijck te hechten / om 't felve te flevcher temaken, Is gez 
ſtorben / geregeert hebbende 12.javen/ 2. maenden / 17,Dagen, 

ü inie 
LONS 

—— ER) g E 
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tBou-/ Getal) RudolphusII, oudtfte fone Maximilian IL, is met aenflem-| laren eren 
— minge der Keur borſten / Door zijng Daders ober-lijden/ tot Gi Arwe 

feren, | Keyſer gekozen / oudt zijnde 25. jaren: ende fuccedeerde inde, 576 5545 
2298| 47 Koningrijcken ban Hungaryen ende Bohemen: Geeft verfchep: 

den-mael tegen den Turck ſeer groote oorlogen geboert / met 
berfchepden nptkomflen aen D'een ende D'ander zijde . Heeft: 
epndelijck beftandt gemaeckt met den Turck / inden jare 1605. 
Den 12, Novbembꝛis het welche als-noch gedupende is:tſedert 
zijn bele becanderingen boor-geballen in Tranſſy lvanien ende 
Hungaryen, fo mfaken ban State / alg ban Keligie. Fe fon- 
der Rinderen geftorben den 1o, Februarij 1612, gevegeert heb: 
bende 3 s. jaren z.mtaenden/ 25, Dagen. ht 

2334l 48 Matthias J, een 2Bzoeder Rudolphi, ende fone Maximilia-{1612 5579 
4 ni IL, is met vergelijckende (temmen der Keur boften te 

Franckfort Room Lienfer verklaert / ende Den 14, Februarij 
gekroont. Iek fal alhier kortelijcken voorſtellen de forme ende 
Ceremonien zijnet berkieſinge ende Krodninge / met het mere: 
kelijeliſte dat daer en tuſſchen gepaſſeert is; dienende ben Le⸗ 
ſer tot kenniſſe / waer bp hp fien mach / hoe alles in ſulcke ſaken 
verhandelt wordt, 

Aenkomſte der Heeren Keur- Keurvorſten, Heeren ende Am- 
vorften in de Stadt Frazc/ foort am baffadeurs in den Raedt, gehou 

Mein, gedepureert tot defe | den op Romer, des Stadts 
verkiefinghe, Raedshuys. 

Op Sondagh deuzo, ro. Mep 1612, zijn , 
gearriveert de Rever,me en Doorluchtighe ja Dat nu de Keur-bopfien deg B.Búckg/ 
fte Prince Beere lan Schweikhardt, Kerdrge | Van Ments, Trier, Keulen, ende d Admimiſtra⸗ 

Bifiehop ban Ments, ende / de Reverend.ne | teurdes Keur· v orſteljcken Palte/deu her⸗ 
ende doorluchtighſte Prince / Heer Ferdinan⸗togh Lan Saxen, eude den Anbaffadeur des 
dus / Aerdts biſſthop van Ceulen,efivefper- | ¶Keũr· vorſts van Brandenburgh, alg Bier 
tivelijt Archichancelier des Licks in Duytſ⸗ boven geſeght is aengekkomen waren heeft⸗ 
landt eñ Italen, Beur-hooft: Als mede deu | mendes voſgenden Dyugſdaeghs den 22, 
Dooꝛ luchtiger Prince, Heere lohan Palts- | 12. Jep / ais oock daer naer verfchepdens 
grave aen dE Byju/Bertogh van Beyeren, Ad⸗ malen op Rommer,ofte’t Stadt-hups, tſa⸗ 
miniftrateur deg Leur-boeftelijckt Palts, eft | mentljck Raedt ghehouden / in eene Dale, 
den doorluchtige Priince Beer lohan Georg ſperialijcken daer toe verordent. An defe Das 
Pertogh ban Saxen, Gulick, Kleveende Berg. | le Waren feven geftoeiten / met wart Flur 
ZRerds Maerſchaſck oes Rijcks / ende keurs | Weel bedeckt / eude ſulcke kuſſens daer op/ 
vorſt / doenmaeſs Vicoriſen des Kjcks /een | Vervolgens geftelt deer na d'ander dicht bp 
peder inde plaetfen bp de Gouden Bulle ge | de VEPufter/ opde welche gefeten waren de 
denomineert. fais Heur-vorften/den Aominiftrateur ende Ame 
Op Maendagh den 21.11, Mey/ zjn in de baffadeur / namelijck / om Van de vechters 

Stadt Franckfort gearriveert de Rever.me | haut te beginnen / eerſteljck den Palts-gra- 
ende doozluchtighfte Prince / Beer Lothari- | ve, Daer naden Honing banBohemen, fn 
us, Aerdts- biſſchop ban Trier, Verdts: | qualitept ban Keur-vorft; daer neffens den 
Chancelier des Bijckg in Vranckrijck ende | Keur-vorſt ban Ments, daer na Die Han 
Arles, ende Keuc-boeft: gelijck mede des fel: | Trier, van Keulen, van Saxen, ende leftelijck 
ven daeghs s avondte denAmbaffadeurdes | Die van Brandenburg. Door haer Was een 
doorluchtigẽ Prince Deer lohan Sigifinond, [lange Tafel geftelt/ bedecht met (wart Flu⸗ 
Marquijs ban Brandenburgh,Bertogh ban | Weel/ aen de welcke de ltante ters ende Se⸗ 
Pruyffen,Galijck, Kleve, Bergh, Stetin,etc. | eretarifen der gemelter Beeren gefeten Waz 

Epndelijck op Woonſdagh den 23.13. Dep | ren:ende op de Banchen ende andere Stoez 
is mede aengekomen de Alder-door-luch- | len daer ontrent Waren Gare voornaemſte 
tighſte Prince Matthias IL, Koning ban Hun- Kaedtscheeren geſeten. in 
garen ende Bohemen, ett, Werdts-herroge Maer onder andere dingen / ban de welt⸗ 
an Ooftenrijck , Hertogh vanBourgongi- | ke (bie oock terftondt in bevaedt genomen 

en, Styr,Kenhten,Crain,ende Wittembergh, | Wierden) het puurt des Eedts een Was: 
Marquijs ban Moravien, Grave banHap{- | twelcke/volgens ben inhoudt bande golden 
purg, Tirol, etc. met een groot ende treffelijc | Bulle / de Burgerendes Stadts gehouden 
evolgh / hebbende daer inne — zijn te beſweereñ: Weſhalven / ende na dat 
iers / te paerde: Alle welcke Heeren Keure | de Veeren Keur-vorſten t ſelbe verſocht 

hadden / fo wel vanden Haedt/ alg vande 
WDorgerpe / ende des Stadts ghegagieerde 

Soldaten; ende tot defe fake den Saterdagh 
gekozen hadden / Wefende den 26, 16, Mep/ 
met erpzes bewel ban alle die gene npt de 
Stadt te doen vertrecken / die ban het ghe⸗ 
bolgh der Keur-vorſten niet en Waren. 
Daer afde eerbare Magiſtraet hare Bore 
gerp ende inwoonderen van's ———— 

evo⸗ 

vorſten erde Ambafladeurs voorß. in de 
Stadt Franckfort ſeer heerlijckẽ ende Prin⸗ 
relijck ontfangen ende ingehaelt zĳn door 
be Gupterpe/ die van de Stadt daer toe aen⸗ 

women was : welche meeft alle Borgeren 
aren. 

Ordre ende Sidt-plaet{e der 
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te bogen door Trommel⸗ſlagh ende publijc: dit bp handt-taftingë belooft/ ende opentlijc⸗ 
ke om-roepingen heeft verwittight. 

Forme des Eedts, die de Magi- 
ftraet, Raedt, Borgerye, ende Soldaten 

van Franckfort den Keurvorften 
des H. Rijcks doen. 

Des Saterdaghs daer aen bolgende/ der 
26, 16, Mey / daor den middagh; De Heeren 
Keur-boeften/ D'Ambafladeur deg Keur⸗ 
voꝛſts ban Brandemburgh , d' Hheere Adam 
Gans , Edelman / Heere van Putlicz, ghefe: 
ten zijnde op fwart-fluweel-behangbene 
Stoelen / ín ordre / als boven / op de hooge 
Sale des Dtadt-hups/ opeen plaetfe met 
plancken belepdt/antrent eenen boet hoogh; 
heeft de eerbare Magiſtraet ban Franckfort 
hun alder-eerft deu genoemden Eedt geſwo⸗ 
ren / in forme als die hun booz-geftelt Wierdt 
Doo? den Kancelier des Keur-vorſts Lan 
Ments, d'Heere Francifcus Philippus Eauft, 
bp-na van dejen inhoudt; namelijck / 

Dat Loop alle dingen De Magi: 
ben Get ſtraet Ban Franckfort an aller ghe⸗ 
fiene ven trouwheydt moeſte belooben ende 
Beurdorſten ſweeren aen Den veberend”. Prince gehouden io Deer lohan Schweikhard 3 Aerdts⸗ te Doen. 

biſſchop ban Ments ende Reur · vorſt / 
eic. ſich in zijnen naem vertoonende / 
ende in den naem der andere Keur⸗ 
vorſten/ alg mede d'Adminiſtrateur 
des Keur-vorftelijcken Palts, ende 

aenden Ambalſadrur des Keur—⸗ 
voꝛſts van Brandemburgh, in alle gez 
trouwe naerlſtighendt / ende eenttige 

ken gefwozé in tegenwoor dighept heler om 
ftanderé/ volgens de Forme des Eedts door 
den Kancelier des KReur-vorſts Lan Mens 
boor geftelt. Dit gedaẽ zijnde / d'adminiſtra⸗ 
teur deg Keur-voerftelijcken Palts, eñ D' Am 
baffadeur Des Keur-borftg Lan Brandem- 
burgh ſtonden op/ om na het bepnfter ban de 
Oale te gaen die na De plaetfe upt fiet / eñ ſagẽ 
van daer de Borgerpe/ de welche volgens de 
wete / Die ſy's daeghs te voten ontfangen 
hadden/aldaer bergadert waren om den ſel⸗ 
veneedt tedoen, Do waren oock ter felver 
tijdt alle be Doldaten/ diemen upt alle quars 
tieren des Stadts bp-een bergadert hadde/ 
op de plaetfe/ die den Ram-hoff genoemt 
Wozdt /ende Daer nain gefchickte ordre op de 
plaetfe voor de Rommer gelepdet;ende eenen 
ring gellagen hebbende / deden 's gelijcks 
den eedt Die hun Loorgeftelt wierdt/ende dat 
in't aenfien der Keur-borten. De volgende 
dagen zijn de Heeren Keur-boeften berfchep: 
det-malen/ ende bp-na dagelijcks tot hare 
ſeſſien ende becaedtdlagingen gekeert / alg 
boozen/ ende op de ſelve plaetfe: ende eynde⸗ 
lick hebbenfeden 13.3. Junij geordineert 
den dagh des verkieſings te fullen Wefen/ 
welcke oock gehouden ende achter-bolght 
is / vamelijck; , — 
Op Dijngſdagh dé 12. 2. Junij / s daeghs 

boo: den Kieſſdagh des voor middae ghs / 
heeft de achtbare Magiſtraet ban Franck- 
fort op een nieuw De trommelen doen 
flaen/ ende om-roepen/ dat alle ende peder 
vreemdeling / oock der gener Die in ’t gebolgh 
der Keur-boefien niet begrepen waren / of 
door eedt aen den Raedt niet berbonden / das 

delick de Stadt ruymen ſoude: Waer op deg 
na-middaahs allede poorten des Stabdtg 

‚ gefloten zyn. 

op-ficht te Willen mainteneren alle 
ende een nedet Der eur-vo.lten tr 
in verraſſinge ban d'een tegen D'an: | 
Det) in laken van nnf-berftandt dic 
onder hun (oude mogen opruſen; 
t(ptegen alle ongelijck dat hun fou- | 
de mogen aengedaen Worden / ofte 
pemanden banden haren in haer 
gebvolgh zijnde binnen Franckfort, 
tot het getal ban 200. Pacrden/ op 
De boete det ſtraffe in De Gouden Bul- 
le begrepen. Ende gedupeende Den 
tijdt der verkieſinge ntemanden, 
ban welcken Dtaet ofte qualitent 
bp oock (p/ tn eenigerlep maniere 
inde Stadt te laten komen / upt gez 
fepdt hare Bodenende Bevelcheb⸗ 
beren: Dock de gene/die gedbupzende 
de inkomfte Der Princen ofte daer 
naetfich mochten berfteken hebben, 
dadelck met gewelt de Stadt upt 
te doen gaen/ op De Boete begrepen 
in de Gulden Bulle. 

Terſtondt hier naer heeft den Raedt hun 

| 

Ceremonien die gheobfetveert 
vverden in de Keyferlijcke verkie- 
finge,de welcke in de Kercke S,Bartho- 
lomzi ghefchiet: de Keur-vorftelijcke 
kleedingen: de ordre die by den Keur- 
vorften gehouden wort naden Tempel 
gaende, ende den eedtdie fy voor den 
Outaer doen, eer fy inde verkief.kamer 
ofte Conclávium gaen. 

Deg Woonfdaeghs den 13.3 Aunij 16012. is 
de koninglyche berkiefinge gefchiedt; ende 
eerftelijck is de Burgeryẽ iñ wapenen gez 

| Weeft/vergadert op berfchepdenepnden deg 
Stadts; eude Waren Voornemelijck bie gez 
ve/ die in twee rpen geftelt waren van de 
Rommer af totde Kercke S. Bartholomzi 
toe/heeelijchen toe-geruft ende op-gepoutft. 
Daer na heeft de Magiſtraet een half ure 
langeen groote klocke doen lupden/ die de 
alarm-klocke genoemt wodt. az. uren 
hebben de Heeren Keur-vorften ſich weder: 
omop de Rommer bergadert/albdaer feer hos 
ftelijch te paerde aen-komende / ende aldaer 
ontrent een ure bertoeft hebbende / om Hun 
met de Keur-boeftelijcke kleedingen te bez 
kleeden/ ín verfchepden Mameren/ zijnfe inn 
de groote Maedt-kamer gekomen/ende male Geurbo; 

de Tem⸗ kanderen daer vertoeft. Ontrent tens. uren er S. Bar- 
zijnſe van de Rommer gefchepbden/ te Aerde cholomzi 
aheklommen/ ende in o2dze na de Kercke geveven sn, 
S-Bartholomzi gereden/ alg bolght: Eerſte⸗ 
Wjchen/ ig boor upt — — 

oop 
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Boop Baedtg-heeren / Edelen / ende andere 
Lupden / in dienſt der Keur-vorſten zijnde: 
de Maerſchalcken der Keur-vorſten van 
Ments eñ Trier, lohan hhilips, vã Hoheneck, 
ende Melchior Heere Eltz, eſck een Nappier 
ineen vergulde fchede in de haut drageũde / 
Volghden te paerde: hier naer volghden de 
Heberend. Prince Deer lohan Schwakharde 
eur-borft ban Meurs , ende de Beberend, 
zine Lotharius, %erdts-biffthog ban 
vier, bekieedt met hare Keur vorſtelijcke 

Kleedingen/ met ſehartakene gevoerde Roc⸗ 
Een/ Van buyten met witte Hermuns· veſſen 
verciert / met eenen mijter Lande ſelbe koleur 
ende voeringe: hier na reden de Maerfchalc⸗ 
Ren des Biſſchops Lan Keulen „ ende des | 
Gichts var Bohemen, welcker een / name: 
ljck die van Keulen, in zijn handteen Fanz 
pier meen vergulde fchede Hzoegh / ende 
D'ander een Rappier ur egev raodt-Autweelen 
fcheede: ende flvacs daer aen Volgde de 
Beverend, Prince Ferdinandus, Aerdts-bif- 
fchop bau Keulen ter rechter / ende zijne Waz 
ningſjcke jRajeftept als KRoning Lan Bohe- 
men , eude in qualttept Lan Keur vorſt / ter 
flincher zijde / gekleedt ende geriert met de 
ſelvige Kleedingen ende Bouetten / als Se 
twee eerfte geeftelijche Keimr-Borften, maer 
hadde de koninglycke Majeſtent boven ou | 
zĳn Bouette noch de Krooue van Bohemen. 
Naer deſe volghden Pleickhardt van Helm-. 
ſtett, Maerſchalek des Palts⸗ graven / ende 
de Beere- Matuniliaen van Pappenheim, 

Maerſchalck des Rijcks / dragendeeickeen | Dde/ 
| Biffehap Lan Ments tuffehen tween fraende/ 
‚ bertelde De dorſake van hare bergaderinge/ 
| ende dat het Was om den eedt te dóen/ Die de 

Bappier in de handt / rekende meen vergulz 
den (eee / als vooren; ende Lolchden na 
huute Paerde de Doorluchtige JD: ven ende 
Beeren lohan Palts-graef aen den #ijn/Ad- 
miniftvateur des Leur-vooftelijcken Palts, 
ter vechte / ende Georg Hertogh Lan Saxen, 
Gulick, Kleve, Bergh, etc. Beur-Baft/ in't 
midden / ende d' Heere Adam Gans, heere ban 
Putlitz, etc. alg Anbaſſadeur Des Leur⸗ 
bofte Ban Brandemburg , ter flincher zijde; | 
ander de welche de twee Keur-Hoefieii/Palts- 
graef ende Saxen, oock gekleedt Waren alg 
De voorgaende : maer denn Ambaſſadeur Lau 
Brandemburg Was in't ſwart gelkileedt/ fo 
hp dagelijcks gaet/ ooch en Wiert voor hemm 
geen Gappier gedragen / omdat den Leurs 
Boeft van Brandemburg daer felver uiet in 
perfoone was. * 
In deſe ordre tuſſchen de heerlijck-toe-ges 

ruſte ryen der Borgeren gepaſſeert zijnde/ 
ende gekomen in de Kercke S. Bartholomæi, 
’twelck een feer groote fchoone kercke ia/ 
met een krups getimmert / eñ af de Poordt⸗ 
zijde met een hoogen ſchoonen Toorn verz 
riert fchjzeden ban hare Paerden / ende traz 
den inde Kerche: alwaer gekomen zijnde, 
hebben de Trompetten der Keur-vorſten 
(die beel/ ende op ef groote ſtellagie daer toe 
gemaecht/geftelt waren) beginmen gelücker⸗ 
handt met de Tronumelen / die daer onder 
Waren / gelupdt te flaen:’twelck uyter · ma⸗ 
tenfeer klanck / erde ghedupzde tot dat de 
Keur-vorften in t Choor waren / dat met hoz 
fielijche Tapijten ende goude Lakenen heer⸗ 
lijck vertiert was / gelijck mede de Stoelen 
der Beur-Horften waren met ſwart fluweel 
bedekt / ende kuſſens daer op Lan de felve 
ftoffe/ / behalven die banden Korting ban Bo- 
hemen,bdie feer rjckelijck met een ſtuck gou⸗ 
de lakens vertiert was, Cen peder Keur 
boeft nu zijn geordonneerde Stoel ingeno⸗ 
men hebbende / namelũck / de Keur⸗ vorſten 

| burg (Dit onge 

Van Ments, Bohemen ende Palts aende rech⸗ 
ter haudt des Choors:in’t midden / daer den 
ſauger gewoon is te ſitten / die Lan Trier: enz 
De aen de (lincher-handt die van Keulen, Sax- 
en, ende d'Ambaſſadeur des Keur-vorſts 
van Brandembutg: ende ſommighe haerder 
voornaeniſte Raedts·heeren ende Geeftelijc 
heodt in-gaug veroorloft zynde / heeft den 
Maerſchalck van Pappenheim de Deure gez 
floten:eude terſtout Geeftmer op de Orgeſen 
gefpeelt/ ende gefongen Ven: fancte Spitituss 
twel & de FRufijch-fangers beven inde Daz 
lerpe/die ac 'tChoog komt/ vol-epndighden, 

Hier op Geeft den Suffragaen des Bifs 
ſchops van Ments beginuen de Miſſe te doen: 
maer den Palrs-graef, Saxen, ende Brandem⸗ 

on sijnde) ſtonden op/ ende 
Gingen met haer bolck in het Conclavium, 
twelck aen de veeheerv-zhde des Choors is/ 
&ude bleven Daer tet dat de Miſſe ghedaen 
Was / die met feer fehoone Muſjckẽ onderz 
meungt wierdt; daer na keerden fp weder in 
bare plaetfen; ende va datmen den Lof-faug 
Vem tante Spiritus geſongen hadden/ heb- 
beu hun de Keur-boyten erde d'ambaſſa⸗ 
deur Ban Brandemburgh voor den Outaer 
begeveu/ alwaer ſy gelepdt wierden / een pez 
der daar zijnen Maerſchalck meteen Bap: 
pier in de ſcheede / in de handt dragende / bez 
hatsen voor den Ambafradeur vanbrandem⸗ 
burg: ende daer hebbenfe npt krachte ban de 
gulden Bulle aldus den ecdt gedaen / een pez 
der op de hooghſte trap des Dutaers treden⸗ 
de/ erde ſich na De oinſtanders keerende/ den 

Gulden Bulle mede-bracht / ende die oock 
Voor de Verkiefinge behoordt te gefchieden. 
Daer op heeft hp aldereerft die gedaen aen 
handen des Keur vorſts ban Trier; daer na 
d'andere daer toe berfocht ende die boorgele⸗ 
fen hebbende / hebben fp dien oock alle ghe⸗ 
daen / de Geeftelijcke de handt op de Loft 
leggende / ende de wereldtlijcke op het Ez 
varngeln-boeck, 
Den Beurvorft ban Ments berfoeckt mez 

de / dat twee Notariſen daer achte af vemen/ 
ende Dre bp note flellen / maeckende daer af 
een ofte meer Inſtrumenten: daer Waren 
der Die ſich aenboden/ ende den gantfchen A⸗ 
delende andere omſtanders Wierde: tot gez 
tupgen verſocht ende genomen. 

Deneedt gedaen zijnde/ keerden de Keurs 
boften na hare fidt-plaetfen ; ende na dat: 
meu de Antiphonam, Venì fandte Spiritus 
met de audere aenhaugende Collecten vol⸗ 
ſonghen hadde / gingen fp inde Kepferlijcke 
Kapelle/ ofte Conclavium, t welck eere 
fmalle langwerpige plaets is/ gehecht aen 
het Chooz ten Zupden/ ende hebbende eenen 
tierlijcken toegemaeckten Outger / verheer⸗ 
lückt met Tapijten / doorwrocht met Gout 
ende zijde / ſtelden hun aldaer tot den 
boartganck der berkiefinge vaneené Room⸗ 
fchê Koning eñ kepfer boor het toecomende- 
So hadbemen oock boot den jonghen 

Palts-graveeen plaetfe inet goude Tapijz 
ten berciert/'s geler mede Voor de Konin 

inne ende hare Jofferen / om hoogh / op 
bet welffel bes Tempels / teghen over het 
Chooꝛ / aen het midbdelfte venſter ban Waer 
fp gemackeltíc ſiẽ konden alles wat binnẽ en 
bupté het Chooz gedaẽ eñ verhandelt Wiert. 
Maer na dat de Keurvorſten in deſe Con= 

clavium ofte Capelle vergadert En F 
eeſt 
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weeſt / ende datfe terWwijlé tot twee repfen toe 
haer boormaemfte Maeds-heeren ende Nota⸗ 
rifen hadden doen bertrecken ende inkomen/ 
zijnde epudelijck inde verktefinge een-fleuu 
migh gevallen/ eñ't beroep des ver hiefings 
ín de Kappelle gedaen/ zijnfe daer upt geko⸗ 
men/ hebbende in alles ontrent een ure ghe⸗ 
Bupt. Gerftelijck quam daer upt den Keur: 
voꝛſt ban Ments, daer na Die Ban Keulen ende 
daer naer Die ban Trier, die zijne Majeſtept 
ban Hongaryen ende Bohemen tuffchen bep: 
den geleyden / alg gekozen sombere Booms 
Koning. Daer naer zijn gebolght den Palts- 
graef, Saxen,ende Brandemburg: Waer o 
de Trompetten/ Trommelen / ende Schale 
mepen wederom gelupt gegeven hebbẽ / dat 
het een geweldige weer-Rlanck inde kercke 
gaf; fo zijn ooc gelupdt alle de Broote Klets 

Ken /efi’t gefchut/ vondg-om deg fladg wal: 
leu ftaende/ ie luftelijck af-gebondert/ alleg 
tot een tepcken ban blijdtſchax. Ondertuſſen 
is zijne JP ajeftept gelepbt na het hooge Dur 
taer des Chooꝛrs / ende ig op den boogbften 
trap deſſelfs neder gekuielt: maer de Leurs 
Borgen zijn aen eef zijde over-epide blijven 
ftaen:daer naer heeftmen beginnen te fingen/ 
Adjutorium Noftrum in Nomine Domini: 
Met den Pſalm:In virtute tua lætabitur Rex, 
cc, met eenige andere gebeden tot defe han” 
deling beguaem/ ende ten gunfte bes nieuws 
gekozen Konings: die bol-epnbet zijnde / ſtel⸗ 
den de Keur· vorſten ben Koning op ben Our 

taer / eñ men fong/TeDeum laudamus, geheel 
een nr apidae op 
Gꝛgelen / Muſütk/eñ op beg Konings einder 
Keur-borften Trompetten en Schalmepen. 

Een nieuw opgerecht THEATRvM voorhet Choor, om den nieuwen 
Roomfíchen Koning, ende de Seven Keur-Vorften . 

ee 
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Dit gedaen zijnde dede men een deur open 

aende rechter zijde ban 't Chooz/ende men 
beurde zijne Majeſteyt ban den %utaer af; 
ende de Keur-Vorften met den Ambaffadeur 
van Brandemburg ghelepden hem doo: het 
Chooz na het Theatrum ofte Tonueel / van 
bupten hooz het Chooz op-gericht: behan⸗ 
gen ende bedeckt ban alle kauten met ſchoo⸗ 
neende koftelijche Tapijten: Op dit Tour 
neel waren feven ftoelen/ bedeckt met ſwart 
fluweel/ boor de Keur-bozfien. 

Ende behalven defe feben / was noch een 
andere/eenen Trap hooger als de andere) — 
ende bedeckt met Goud-laken/ waer op deu 
nieuw-gekozen Woning ging fitten: maer de 
Keur-borfté faten peder op haer plaetfe/ na: 
melúck/ den Keurvorſt van Ments ende der 
Wominiftrateur Landen Palts-eraef aen ziju 
rechter/ den Reuc-bojft ban Keulen, Saxen, 
ende d' Ambaſſadeur van Brandemburg aen 
zin Aincker 3úde/ende die ban Trier in't mid⸗ 
Den voor hem: d’ Bominiftrateur hadde in de 
handt den Bppel des Ricks / Saxen het Rap⸗ 
ier / ende d Ambaſſadeur Lan Btandem-- 
urgh den Scepter. Terwüjlen dat een yege⸗ 

lick der Keur· vorſtẽ zijn plaetfë nam / blief 
men op Crompettê/ende Wierden de Tran: 
melen geflagen; die ophoudende/ is de upt- 
roepingbe ghefchiedt doo: den Cerwaerdie 
ghen Heere Frederich Greiffenklock van 
olhraht,Opper-Prebooft ban Ments ende 

Worms , lupdende bp ua Lan Waozde tot 
Woozde/ alg volght: 

Weroepinge ende afkondin- 
ge vande gedane Verkiefinge. 

Dat aengelien door De Dood des 
Dooꝛluchtigen endethoogh-gebozen 
Dors Rudolphill, hoogbloflicker 
memorie Koons kepſer / het Heplige 
Wijck ledigh eñ open gebleven Was) 
De reverend.** ende Doorluchtige 
Beeren Keur · borſten ende Ambalſa⸗ 
deur hier tegenwoordigh zijnde / hun 
hadden na behooren ende volgens 
de Keplerlijcke wetten op dele fake 
begeven) onderlinge verdragen over 
de Keure ende verkiefinge ban eẽ an: 
der Hookt / ter eeren ende glozie des 
Almogenden / tot nut ende heyl des 
Koomfen Kijcks / ende tot vermeer⸗ 
deringe des Kriſtendoms / ende datſe 
voor Dien tijd noemden ende ver 
Klaerden Den doorluchtigen hoogh⸗ 
mogenden Pꝛince Matthias II, Woz 
ning ban Hungaryen ende Bohemen, 
etc. Aerds · Hertoge ban Ooftenrijck, 
onfen alder · genadighſtẽ Heere / ende 
hem kolen in dẽ name des Almach⸗ 

tigen / boor ende tot eenen Roomſen 
Koning ende toekomenden Kepler: 

Deſe onderliuge verkieſinghe wierdt af⸗ 
ghekondight van weghen de Ueur-borſten 
ende hare Gedeputeerden / ten eynde een pes 
der voortaen Weten mochte / wien hp eere 

„ende plicht betoonen ſoude / gelijck die zine 
Kepſerljcke Majeſteyt toekomt. 
Nae deſe afkondiginge heeft men weder⸗ 

om met Trompetteũ eñde Trommelen gen 
———— ghemaeckt / ondertuſſchen 
zin DE eurvorſteñ ende zijne Majeſteyt op: 
gerefé Dan hare ftoelen/ ende Elommien af 
ban het Gonneel/eerft die van Trier, daer na 
de Drie wereltlijcke Keurvorſten / nevens 
malkanderen / namelijck / den Adminiſtra⸗ 
teur vanden Palts, met den Appel des Aij 
opde vechter / den Saxer met het bloote 
— int midden / ende d'Ambaſſadeur 
ban Brandemburg met den Scepter op dE 
ſliucker züde / zine Majeſteyt Lvolahde/ ende 
terſtont daer aen die Lan Keulen aen de rech⸗ 
ter/ ende Ments aen De ſſincker zijde; 

Aldus sijnfe upt den Tempel gefchevden/ 
ende Elontmen te paerde boor de groote 
pooꝛte deffelfs / getepdenfsijne JP ajefteps/in 
o2dze als boven / tot sijn Palleys toe/ in het 
Dupg genaemt’tgroffe Braunfels:maer 9002 
haer gingen ten eerſten de Offtciers van zij⸗ 
ne Majeſteyt / daer nae die Landen Keure 
vorſt ban Saxen , daer na alle d' ander Offi⸗ 
ciers Van d'andere Keur⸗ vorſten / als mede 
de Trompetters ban zijne Majeſteyt die 
Deen na D'ander de ſtraten met 't geklanck 
haerder Trompetten ende Trommelen ber: 
vulden. Epndelijck zijn nade voornaemſte 
Haedtf-heeren der Keur-voeften gevolght 
de Keur vorſten felfs met zijne Majeſteyt 
tn ordre / als verhaelt is. Ende is alſo door de 
genade Godes geluckelijcken vob eyndight 
deſe Kepſerljckẽ verkieſinghe / ende ie zine 
Koninglijcke Majeſteyt van Hungaryen enz 
de Bohemen, Matthias II, met een een ſteni⸗ 
migh confent der Keur-borften/ tot vernoe⸗ 
ginge Ende vreughde Lan een peder/gekozen 
tot Booms Koung en Hooft dee RKijcks. 
Alhoewel nudat de berkiefinge gedaen 
was / bolgens ’t verhael Daert af geſchiedt / 
fo hebben de Keur-borften evenwel getonti⸗ 
nueert te Vergaderen alle voormiddagen 
op de Rommer ofte Stadt-hups/ om aldaer 
te reſolveren ende te beraedt-Mlaen op de gez 
Wwichtighfte faken des Nijcks. 

‚ Derefte deg tdts ie gepaffeert in onders 
linge vriendtſthap / gaft-malen ende bans 
uetten / Die tot berfchepdern malen feer ko⸗ 
elijck ende ſtatigh gepot n zijn / fo Wel 

van wegen de Heeren Keur⸗ vorſten / als bart 
andere Princen / Graben / ende Heeren / die 
terftondt na de berkiefinge/in groot getal in 
de Stadt gekomenzijn. An de Bauguetten 
heeftmien allerlep edele ende Gtdberlijcke 
oeffeniugen gehantiert / alg tournopen/ving= 
ftekeneude wagen-mennen/ totter tijdt toe 
dat de Kepferlicke krooninge / voor de welcs 
Ee men âlderhande reedtfchap maeckte/ 
ap dert 24.14. Junij / weſende Sondagh/ ges 
luckelijeken bolbzacht wierdt. 

EC VER: 
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Kort Inhout. 

Slcke Provintien ende Landen onder Hungaryen begrepen 
worden / eñ waer af het zijnen name genomen heeft. z. hoeda⸗ 
nigh de grenſen ende den climaet defes Landts zijn. 3. Verz 

beplinge ban Hungaryen in twee deelen / ende ban Waer Den naem Lan de 
Stadt Buda komt; zijnfchoone ende ſtercke gelegenthendt. 4. Beſcheijvin⸗ 
ge Lan De andere voornacniſte Steden: onder De welcke Stridon is / de boort⸗ 
plaetg S.Hieronymi : ende lavarin, ghemepnhyck Rab. -s-Dande hungerſe 

Tarwe / ſich op het Derde jaer in een betere (toffe veranderende. Dan zine 
Culfferacheige Wyjnen / hare ſtercken lucht / ende lichteljck Deoncken maken: 
De. 6. Beſchrivinghe der Riwieren/ Mepren / Fontennen met warme ende 
medecinale wateren / met De voornaemſte Bergen deſes Landts. 7. Van de 
Dout · mijnen van Maromarufien, ende zijne wateren wonderbaerlijtken het 
hout in Eeen bevanderende. Andere fredende watercn/ Baer element in Keen 
veranderende; Andere Beken die in Den Winter vloepen; ende des Somers 
bevrieſen Andere / die het pier fo murw ale Mujek maken. 3 Dande Metael⸗ 
mijnen ban Meufole: ende ban Den Pael in het Graefſehap ban Zolic, heb: 
bende eenen doodelijcken ſtanck / dat oock de vogelen daer ever benen blie: 
gende/daer akſterven. 9. Hungaryen in gerfchepdé tijdẽ van verſchendẽ volc: 
keren bewoont. ro. Det fatfoen der negé Cirkelen / Die eertijts het gantſche 
Lan: omringdtjendt ban de Looſe die ban d'eene Cickel tot aen D'ander gez 
geben Wiert. 11. De Hungerſe waren eertijts wildt / oproerigh eñ — 

gierigh: 
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III. 
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gievigh: maer nu gemaniert/ ende bequaem tot D'oeffeninge Der wapenen. 
Haer maniere ban leben/kleedingen/houwelijckensende begrabingen: Haer 
fpzake/ ende bplondere maniere ban (chaisben. 12. Haer gebruyck intange 
knebels ende den baert af-gefchrapt te d2agen. 15. Daer rijckdom in Dee/ 
ende oberbloedt in lijf-tocht/ ende de kleyne ſterckten deſes Rijtks. 14. Dan 
De twee boopnaemlteAmpt-lupden ban Hungaryen, waer af den Palts· graef 
d opperſte is;noch van andere OfEicieren des Ronings. 15. Dan Get duël, 
ofte gebecht ban een tegen een / geordonneert in aken Die waer om oordeez 
len zun. 16.De Mannen moghen alleen (uccederen. 17. Verſchepden⸗ 
hepdt ban Weligie m Hungaryen. 18. Getal Dev Aerdtſ⸗bildommen ende 
Bilſdommen deleg Landts. 1o. Lijfteder Koningen van Hungaryen, haet 
vijck ende doodt. 

Adien dat bit Landt altüdts 
cht 0 Van het Lick af-gefchepden is 

Der | d ge weeft / (o hebben wp t oock 
(aps een epgen bertellinge ende ber: 
Phael berleent/tenepnde meu het 

DO Landt kenne / Dat den Koning 
Matthias onder zíjn gebiedt hadde / weſende 
alleen Koning Van Hungaryen, 
Hungaryen begrüpt hupdenſdaeghs het 

geheele Neder-Pannoniam, ofte Inferiorem, 
bat is / het gantſche Landt der lafygios Meta- 
naftas , die Ptolomeus beflupt tuffchen den 
Danou w Tibifce, ende de Sarmatiſe ghe⸗ 
berghten: ombangtnoch dat deel Van Da- 
cien , dat nu Tranflylvania genoemt Wozdt/ 
‘twelchedoch zijne Vayvodes heeft/ ende dez 
fen nieuwen Pzince niet en ghehoorſaemt. 
pop defe name Van Lunnen ofte Hun⸗ 
gerfe gekreghen van eenige Drptife volcke⸗ 
ren/ Die aldaer quamen Woonen/ ende upt 
Tugriam quamen/een Want ín Scytien, aen 

‚de Roortweftzijde gelegen / ende is thaus ons 
der den Hertogh Lan Mofcovien cijnfbaer. 

Dit Koningrück grenſt ten Supden aen 
De Bebiere Save, die het ban Croacien ende 
Servien fthepdt/ dat een deel in Slavonien na 
de middellandt fe Zee toe/ gheleghen is; ten 
Nooꝛden aen Polen ende Ruſſien geſcheyden 
boor de Carpatife Bergen: ten Weſten aen 
Ooftenrijck, eertijds de Booft-Probincie vã 
annonia Superiore, ende aen Moravien ende 

Stirien, eñ ten ooften aen de Riviere Tibifce, 
Dupbenfbaeghe ile ofte Patiffe genoemt, 
och fo wp Tran{Tylvanien ín dit Koning: 

rück beflupten willen/ fo falhet ten Ooften 
grenfen aen bepde de Walachien, namelijck/ 
aen Sonfafpinen ende Moldavien, gefchepbden 
Dooz de Bebiere Alute, vechtevoozt bande 
Bungeefe Oli,ende vande Duptſche Ali, ges 

emt 
Ditkoningrijck Wordt geleght tuſſchen 
J————— de ſeſte ende ſevẽ de clitnaet/ 

bat het de 16. ende 17, Paralelles begrijpt / 
Ende zijnen langfien Zomerſſen dagh is boz 
ben be bijfthien ende een Half tot de 16.uren, 

Hungarien nu wordt in tween ghedeplt / 
Welck eene men noemt over den Donauw, 
endet andereaen defe zijde: het midtelfie 
ban dit laet fte Wordt ban de ribiere T ifTe bez 
ſpoelt. De Booft-ftadt des Kijck ig Buda, be 
Welcke den name draeght (fo (ommige wil⸗ 
Ten) banden Broeder Attile, of Lan de Budi- 
nos, gen bolck in Scythien, Daer Herodotus 
„af gebenckt, Appianus, Irenicus, ende Athla- 
merus nemendjet boog Prolomei Curta, Ans 
Bere boog defjelben ende oock Antonini A- 
quincum- Woꝛrdt ghe 5 ⸗ 

entheydt deſes 
elcke renſdeels 

meenlúck 
noemt; Soomen de ghele 
fiabs wel bemerckt / de 

berghachtigh/ ende Wel gefterckt is / men fal 
oordeelen datter in gauts Hungaryen niets 
aengenamer nochte (tercherenis. Is ghe⸗ C° 
nomen van Solyman, Turckſen Kepſer / den 
20, Wugufti 1526, 2 
„De andere (teder zijn Bofonien, gemepn- 

lijck Prefzburg, een ftecche ſtadt aiwaer de 
riviere Lext, ſche ydende Superiorem Panno- 
niam ban Inferiore, ſith in den Donauw ver⸗ 
mengt. Dit ig een oude ende Wel-geleghené 
Dtadt/ Hheefteen goede Locht / in ſchoon⸗ 
heydt bele Hungerſe ſteden over-trefſende. 
In de voor-ftadt op den top van eenẽ Bergh 
light een ſterck Kaſteel. Voorts iſſer Belgra- 
da, vande Oude Taurunum, ende ghemeen⸗ 
lick Albegreque, in Hooghdupts Greichs 
Weiffemburg genoemt/ van Solyman in den 
Hare 1520, genomen, Daer na langs den 
onauw vintinen Singidum, ban den Turck 

ingenomenin den Hare 14359. Cen halben 
wege tuffchen bele twee fleden light het belt 
Maxon, alwaer loannes Huniades de heers 
lijcke verwinninghe tegen den Turck bers 
Rreegh inde jare 1456. Tegen ſtroom ban de 
Riviere liggen vele ſteden/ Die van be Turce 
ken den Chziftenen ontnomen zún/ als de 
Stadt Valpe, genomen int Haer 1543. Vinf- 
kirchen op}de Drave, in't felbe Saer inges 
nomen. Zegeth, ghenomen op't Faer 1566, 
Strigonien op de Donauw,gemepulijck Gran 
gendemt/eertijds een Aerds-bifdom/ maer 
nu een prope der Turcken. Alba-regalis, ane 
ders Stulweiffemburg, een plaets gheordi⸗ 
neert tot de begravinge ende kroninghe ber 
Koninghen ban Hungaryen, ende Lan den 
Turck ingenomé in den Hare 1543. Bp na in 
de ſelve rontrepe light Stridon, de boosts 
plaets S. Hicronymi: alg mede de fterche 
ftadt Komorra, ’t Welck banden Currken 
fo menigh-mael te vergeefs aerngetaft is⸗ 
liggende in een Eplant ban den felben name, 
Daer light mede lavarin, gemepnlijck Ra- 
hab gendemt / op den Donauw/ feer ſterck / 
eerſt bânden Turck inghenomen / daer ng 
banden heere van Vaubecourt, Frans Ez 
delman/ hen wederom ontruckt. De andere 
fieden fullen Wp met een fil-Wüghen booze 
bp gaen/ alg weynigh te bedupdé hebbende, 

Geftalteniffe. 

Pet Koningrüche van Hurigatieh is bats 
natupzs weghen vanalle dinghen voorſien: 
aeugbefien datter alberhande graen Broept/ 
ende berfchepden ooft-in oberbloet Mant 

Wanneer 
tadt 

Buda banden 
Turck ghe⸗ 
nomen ís. 

1 V. 

Verfchepe 
den teder 
ín Huuga- 

xyen, die ban 
den Turck 
beſeten woz⸗ 
en, 

Goede 
de Kerde ig aldaer foo. vruchtbaer / Dat Hef bruchtbaer⸗ 
Koopn ſich ophet berde Jaer in eeu beret bevor ban 
ſperie verandert/ foo dattet oock Dau ’t onfe Nuonatyen. 
berfcheelt in goedighepdts ja de Aerde 

GEB brengt 
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brengt Terwe boozt/ bptia oughebouwt. 
Daaeght oock ber epen Wijnen, díe feet 
ghefondt zijn oock foogoed dat de ſommi⸗ 
abe de Candifche niet en ontwijcken. 
De ghene die ontrent de Stadt. 
groept/ is een bande befte, maer Die upt het 
Graeffchap Piſſil komt/ ig vaneen quade 
reuck / ende maeckt licht droncken / overz 
midts de Warme ende folfferachtighe wa: 
teren. Daer is foodanigen overbloedt van 
Offen ende Schapen/ dat het te verwon⸗ 
beren is. Daer zijn oock Vele Bafen/ Daim 
kens / Gepten/ Berten / Wilde-3wpnen/ 
Wolven/ Bepren/ende diergelijcke Dieren; 
alg oock berfchepden ende beelderlep ghe⸗ 
vogbelte / als @Loztel-dupben / Patryſen / 
Faifanen/ ende dierghelijcke: fa bindnver 
oock Geel Goudt/ Zilver, Koper/ Metael / 
Stael / eñ Uſer⸗mijnen: endé me ontmoet het 
Goudt niet alleen in de Müijnen / maer oock 
in het zant bande Rivieren: Daer ig evens 
Wel wepntgh Tin ende Loodt. 

VI. Wijders/ baer enig gheen laudt dat meer 
groote Rivieren heeft/ als Hungarien, ofte 
Die fchíp-dragbhender ofte bif-rĳcker zijn. 
Ben bint'er den Donauw, de Save, de Drave, 
ende de Tyſſe; waer Vande drie eerfte eenige 
audere Wanden gemepn zijn/ maer de Tyſſe 
en behoort niemanden/ alg Hungaryen, De⸗ 
fen neemt zijn coefprongh in Maromarufien 
onder de hooge toppen Des berghs Carpa- 
thij; ende ie viſ⸗rjcker dan d'andere LÄrvie- 
rẽ ban Hungaryen; Want men banat daer in 
veel Steur/Snoeckén/(welckers leber ſom⸗ 
Wijlen een halve elle lang is) oock Karpers 
ende veel anderley bis. Daer zijn noch bez 
halben de boven-genoemde Kib ieren / ander 
re/die een menighte Salm/ Voorn / Baer⸗ 
ſen / Tampreyen ende andere Vis boer 

ootk vindtmen veel goudts onder haer 
ant. 
Daer zijn oock (eer groote Bergen/ Waer 

af Zarchzal de voornaemſte is / Lp dé Brice: 
ken eertijds Carpathus ghendemt / ban Wez 
gende vzucht ende nuttighepdt zyuer Mij⸗ 
nen. De tweede ts Matran, die met Wijn⸗ 
gaerden bp Agrien befet ende beplant is. De 
derde ende grootſte is Erdel, 

Oock zújnder Leie Meyzen ende ftil-faen - 
De Wateren) van de welcke 't voornaemſie 
is/ dat van Palaron, S. duptſe / ofte zo: Itali⸗ 
aenfe mijlen lang zijnde . À 
Dit Tant heeft oock veel Mijn⸗ ſo ut / het 
welcke men af-hackt ghelijck of het ſteen 
Waer/ namelijck in Maromarufien ende el 
ders: Daerig ooch een Fontepn/Wieng Waz 

VIT ter opd’ Aerde vallende, hardt wordt / ende 
Vꝛeemdig · tn freon berandert- Daer zijn Veel Badt · ſto⸗ 

hept fommis wen erde medicinale Watcren/Loomemelijck 
ger fopwep? grtrent Buda. fPenvint'er ooclt beel warme 
meechen. Wateren/ welchers Dis daerupt gheljaelt 

zinbde/ frevft/ indien men die in koudt Water 
leght, De Wateren Des Graeffchaps ban 
Liptou,ontrent het Dorp Van S.lan, zijn goet 
voor de fchozfthepdt, In t landt ban Zepus 
zĳn wateren/ Waer ín het houdt ſich in ſteen 
berandert;, erde Dicht bpde kercke ban S. 
Maerten op de ſelve plaetfe/fpzupteen Water 
* Welck fchijnt te koken / ende fo wel op als 
ander b'aerde in fteé verandert / weltke ſteen 
Bp-nadie van Ponce gelden fs. Deer deun 
Hier bp Lindt-men Beken/ die ín den winter 
Hloepen/ende des Somers fo hardt toe-bzie: 
fen/ batmen ghewoonlick ‘aldaer gaet Ps 

Dif-rijcke 
Rebieren. 

Groote ber⸗ 
gen. 

Mepꝛen. 

_ __foecker. — 
vii , Zmt Graefſchan 2olie in een Dieven af» 

irmien 

Verhael van den Staet van Hungaryen. 
grondt ofte openbhepdt/ ’twelck een fo groo⸗ 
teneinde doodelijcken ffanck upt-Werpt/ dat 
die de Vogheleñ daer over henen vliegende / 
fietben doet- ——— 
Dicht bp de Stadt Smolnice, int ghe⸗ 

berghte / is een ſeker water / RA———— 
ten loópt/ín Welck water het vſer in Reynen 
tijdt alfo murw wort/als lijck: ban 'twelc, 
Ee/ inbieumen’t ſmelten wil/feer goedt Kos 
per komt. —J— * 
Bp de ſiadt Biftric, ín Hoogh· duyts Men- 

fole, zijn ſeer růcke Metael· mijnen / Hie wen 
be Koninglijcke Myynen noemt / upt de welt⸗ 
ke een groen water fpzupt t welch dé Chty⸗ 
focollem vooꝛt· bꝛengt. 

Oude Zeden. 

Hungarien heeft eenẽ langen tijdt het ber⸗· IX. 
treck ban vele vꝛeemde Dolckeren geweeſt: Van boedas 
want het heeft eerſt vã de anonie eñ Per- ige bolches 
oniers bewoont geweeft:baer na Uit verval⸗e en atdere 
lẽdes Koomſen Kicks bande Gotthen/ be verft ís bez 
welcke ban de Huñnẽ daer upt gedrevẽ Wiers woont ghee 
de, De Lombarde zijnder daer na oiné/ wojden. 
fich daer inne 42. jarẽ onthoudêde: Beſe heb: 
bende Bunnen gefuccebeert onder hart Ko: 
ning Artilam,die Dit Lant met den bupt ban 
Andere balckeren verrijchte. Maer Karolus 
Magnus verwan haer/hun een grootẽ ſrhat / 
die ſy te Buda haddẽ / afnemende · Eyndeſjck 
inden Jare goo. tentijde des Keyſers Ar- 
noldi heeft mende tk t Scythien in 
dit Landt fien ſtorten / fih met de refie 
der Dunnen berboegeride/ * Duytflandt 
beroofden / doch zijn Epnidelijck een Wepnigh 
berfwatkt door Det verlies datſe onder den 
Hieper Orchone ontrent Aufburg verkregen 
ín den Hare 954. Ë 
De inwoonderen deſes Lands hadden het 

eertijds met negenCickelé ofte hagen geheel 
omtingelt/ van de welcke elckeen dermaten 
gevoeght was met Beucken / Dennen ofte 
@pken-boomen/dat het zo. voetẽ bꝛeet was 
ban d'eene Gant tot d'andere / ende ooch even 
fo hoogh. 

Alle defe plaetſen aldus aomvangen wark 
gebult met lĳmachtigh ende vaſt krijt: ofte 
iet harde ſteenẽ / eñ het bovenyte ban de wals 
le was gevecht met groote grac-fooder / ef 
ap de hoeckẽ defer wallen hHadderife Bijt gez 
plant/’t welck hier en daer Gerfprept zijnde / 
fcheen datter boomen ende krupden langs de 
Walten henen gepoot ſtonden. Dai de cene 
Hage tot d'andere was een ſpatie ban zo. 
Dupt ſe mijlen/ ende daer binnen Waten de 
fteden/ Dorpen en gehuchté alfo geſchickt / 
dDatmen eens Mans flemine Lan dD'éên tot 
d'andere genoegh berftaen konde. Me Pód 
ten wart laegh erde eng / ende befij raften 
eynde fp te beter int heymelück ende ghe⸗ 
mackelijcker upt trerken/ om hate én 
in domliggende Landen te Hoen: — 

upt 
„Cirkel gaf ben anderẽ de leuſe ban — 
ter gebeurde ofte boor quain / dooret 
van Trompetten, + 

Procopius berdeplt de —— —— ene 
de beent Witte, yere Eee n 

in oork van fot 
die be andere. pb 

L 

Ì 



Vethael van den Staet van Hungaryen. 
die over haer heerſt / ende de alder-gheluc 
Eigbfte onder hun hebben zo. brienden/ die 
gewaonlijcken aen hare Tafel zijn/ deel heb: 
bende aen hare macht/ beurfeende geluck, 
De Pæoniers, ghelijck Appianus Alexan- 

drinus wil/ en hadden gheeue fteden / maer 
onthielden ſich in Dorpen bp hare Bupf-ge: 
finnen/ gebzupcktenoock geen gemepn oor: 
deel ofte vonniſſe Want fpen hadden geenen | 

zince die over haer heerſte ofte boven | 
’andere prefideerde. fi | 
_O'inwoonderen van Dungarpen zijn eer⸗ 

tijds gehouden geweeſt * wildt / oproe⸗ 
righ / onſtantvaſtigh / gierigh / verlangende 
na wrake / ende onminnelitk teghen den 
bzeemdelingen, 

Huydens-daeghfche Zeden. 

Wor nu De Dungerfe zijn thaug ban een beguar 
febig ende men foete natupre/ oock otnoeabfaestt fez 
geman 

KI. 

digh ende burgerlijk ban leven. Beminnen 
de ledigheydt ende t niet Wercken/ maer bez 
moepen hun liever in de Wapen-oeffenitng: 
Begeven hun wepniah tot eenighe konten 
ofte Ambãchten / met meer als tot den Eoop- 
handel: zijn ſeer ſterck ende robuft. Ware 
{eden even-wel zijn bot/ ende hare touragie 
beguamer tot oozloge als tot bede. Dp ber: 
achten haer gemack ende Wel-ftandt/ ende 
en onthouden hun niet anders als vreemde⸗ 
lingẽ ín de fieden/ met een mepninge om feèr 
baeft daer upt te fchepden. Degroote beſte⸗ 
DE haer vermaeck in hunne Hoven ende kad- 
— anders geen ſinneljckheydt in hare 

upſingẽ hebbende/ als datfe ruym zijn, De 
reſte onthouden haer in Putten ende kleyne 
hupfkens. Sp enflapen op geene Bedden, 
booz datfe gehouwelijckt zjn / maer lapé op 
Dekens ofte op het Dop; een fake die het 
meeren-deel der gebuprighe Volckeren gez 
mepn is. 

Bare kleedingen zijn lang ende deftig: 
Den Prouwen/ upt-houwelijchkende/ en ges 
Ben fp voor alniet meer als eE nieuw Eleedt- 
Der brouwen Bleeding is eng / ende deckt 
Haer tot den hals: Boven Hare vorken dra⸗ 

fp noch lange mantels; bederken hare 
oofden met een zijden ofte lnen hupbe/ die 

t alleg deckt beha lvẽ de oogen ende den neu⸗ 
fe: het meeren-deel draeght vele Paerlen eñ 
efteenten: De JP annen fo wel als de Dour 
en dragen bzofkens die tot de halve kup- 

tenkomen. @ver hare oberledene Ouderen 
ofte Prienden dragen ſpeenjaer lang rouwe / | 
oock fomwplen tWwee jaren, 
Pare baerden / laten fp heel af-fchzap- | 

pen/ niet anderg latende groepen als de | 

Ce it 

405 
Knevels / die fomwplen Heel groot Worden: 
Sp hebben een bpfondere ſprake / de Bo⸗ 
heemfe feer ghelĳek zijnde: Do hebben fp 
oock eene bpfondere forme Lan letteren/ 
doch ghebruycken meeft-tijds Bomepnfe. 
Dp zĳn hoovaerdiah/hoogh-hertigh/fterck 
ter oorloge/ ende bequamer te paerdt alste 
voedt, Dare Princen ofte zijnen Lieutenan⸗ 
ten zijn ſy ſeer gehoorſaem. 

Rijckdommen ende Sterckten. 

Alhoewel Hungaryen, ín Italien ef Duytſ⸗ 
landt eeu groote merighte van Ofjen ende 
Schapen fendt/ welckers getal bp-ua ons 
geloovelijck 19; ende dat ſonimige bp-bzens 
gen datter Boeven zĳn Die Hondert @ffen 
bebben/ ef de felbe meten ftet voor fp en zijn 
drie-Dubbel vermeerdeert; fo datmen oock 
mepnt / dat met Het bieps bandit Landt 
men geheel Europa foude konnen fpijfen: enz 
de alhoewel datter Veel Silver / Metael / 
Koper / Pſer / Stael/erde oock goudt 15; fa 
machmen evenwel oordeelen / dat Dit Ko⸗ 
ningrück niet feer rick enis/ ende dat Het 
ghenoegh te doen heeft om {ich door middet 
deg oefts/’t welche aldaer groept/ te onderz 
houden, ’t welck oock zijn voornaemſten 
rijckdom is: Daerenis oock nièts dat het 
meer beeft boen tegen ſtaen / ofte zijne Hepr⸗ 
legeren op-ghehouden/ alg den overvloedt 
van lftocht/ die daer gevonden Wordt. Wet 
is Waer/ dat Gupden/ tfedert dat den Turck 
fich ban een graat deel deg Lands Heere gez 
maeckt heeft/deAcheren min bebouwt zijn / 
ende fo drachtbaer niet en zijn/ als in voorle⸗ 
den tijden. Nochtans 't gene de Chriſtenen 
aldaer beſitten / wordt Wel onderhouden / 
ende is beguaem om veel volcks te ſpiſen / 
alhoewel door de oorlogen / die daer langen 
tijdt geregeert hebben/’t platte Landt ſeer 
ontbolckt is. JPaer den nieuwen Koning 
Matthias tot hetiijch gekomen zijnde mach 
behouden’t gene den Hongerſẽ noch reſteert / 
indien hy gedupzende deſe ſtilte / ſich voor 
des Krüghs noodelijckheyden verſorght: 
Doch ſonder des Rijcks hulpe kan dit Tant 

XIII 

des Turcks overmoedt qualijchen teghen⸗ Spebjeck 
ffaen: Want züne rjckdommen zijn niet der Hungere 
groot ghenoegh om machtige Leghers teft/ waer 
belt te brengen/ bermids den Koop-handel door (ere 
(een principale Schat-kift des Koninge BPN D 
tüjchg) daer miet en ig /ende Dat behelben dien jar, A 
den Turck aldaer het befte deel befit . De connen 
Bungerfe zin wel goede Krijgbf-lupden/ fo fraende bis 
en behoeven de Turcken hun ooc hier in niet ben. 
te Wijcken/ die haer in ghetal berrete bor 
ben gaen, 

Gou- 
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Gouvernement. 

XIV. „Den Koning ban Hungaryen gouverneert 
SMacht beg sijn Lick doo: twee zen nrden 
— — topperfte Magiſtraetſchap in drien ver⸗ 
Bungaryen: deplt waat. Deneerften regeert het Brick in 

den name des Konings / onder welcke den 
alg mene Palts gherekent wozt / die d'eerſte naeft den 
banandere Honing ís / ja Gichter over den Koning 
Amptlupdẽ. ſelfs dien hp befchuldight Wozt : defen 

Woet bp die banden Rijcke ghekozen / ende 
zijn Ampt en ie nieterdelijck, Daer ís noch 
den Richter des Hofs/ bie een Wan de ordi⸗ 
narife Bichteren des Bijcr ís ; daer na den 
blüvenden Kancelier / die AerdsBiſſchop 
ban Strigonien, ende Primaet des Aijtx is / 
ende wort ghenoemt den Opper-Secretaris, 
ende heeft bevel om den gekozen Koning te 
falven/ oock de opene brieven ende Privile⸗ 

(il is 

Dar Pe kle | \ CA 

gien te ſeghelen. Daer ís noch den Hofmees 
fter: defen is ghenootfaeckt den Toning te 
bolgen/ ende 18 zjnen hepmelijckften Baetfs 
heer. Daer en boven heeft den Meeſter ber 
Koninglcke Berberghen laft overde Bie 
nenende Dout-kuplen; neemt oock kenmſſe 
ende oozdeelt ober de faken ban de Steden/ 
Dorpen ende ghehuchten int gene dat deg 
Konings Schatkamer aengaet. 
De tweede Magiſtraet is geftelt ober de 

bonniffen/ ende defe begrijpt drie Officieren 
ban feer groote authozitept/ namelijck den 
Onder-Paltz-graef deg Fücr; dE Perſone⸗ 
len Kichter des byweſens / de welcke in Lon 
niſſen de plaetſe deg Konings bewaert / ende 
ís boben de Aichteren; ende dé Onder-Aichs 
ter des Hofs. De minder ampten zin die gez 
ue/die beel eer erecuteurs der vonniſſen zn / 
als Magiſtraten / nameldck/twee — 

riſen 



XV. 
Vjeemde 
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tariſen ban den Perfonelen Bichter/ eenen | Wille dat den Turck aldaer Vele ſteden beſit / 
banden Ouder-JPaltsgraef/ endeeent bande | znd'er noch veel andere gefinthepden van 
Ounder-Bichter des Hofs. Alle defe Worden | Heligie ende Godg-dienft iu wang / die alz 
Meeſters ghenoemt/ Ende hebben defe bol- | Daermeeft in alle (reden Vep geoeffent Woz- 
gende tot medehulpers: den Derretarisdeg | Den/ als Äooms-Catholijchen/ Lutherfen/ 
Aerds biſſchops —— den Fiſ⸗Zwinglianen / Arrianen / Mennoniten / ende 
cael genoemt wort twugelff Gaden/endeees | veelandere. Doch) in de fieden der Turcken 
mige ghefWwogen Hotariſen. nen Wordt wepuigh bzphepdt verguut: 

aer zijn behalven dien noch de Officie: Hungaryen heeft in't geheel twee Aerds⸗ 
ren des Konngs / als den Thzeforter/ den | bifdommê/ende 17, Bifdoinmen.De Aerds⸗ 
Opper· Kamerling ende andere Kametlin: | Biſdommen zijn Strigohien ende Colaflas 
ghen/ den Opper Hofmeeſter ende andere | D'eerfte heeft onder ſich ſes Biſdommen / de 
Bofmeefters/ den Opperboorfnüder/de die: | andere acht. De refte erkennen den Aerds⸗ 
nende Edellupden/-Deurbewaerders/ende | biſſchop van Spalaten. De Biſdommẽ onder 
andere minder Officieren. Strigonien reſſorteerende / ziju die ban Agria, 
Men oozdeelt de Fnwoonderenna de be⸗ | riet met Turcken / maer de Stadt ende haer 

ſthreven wetten: Maer fp hebben noch een | Kerckelijche Juriſdittie met Gereformneerz 
manfete om andere maniere omde berfchillenteflichten/ | den befedt: die Van lavarin (een Perde-deel 
wichtigh 

aecken te 
decideren. 

XVI 

XVII. 

E Die onder hun op-rüfén:Wautindiendefake | deg Diocefis 18 onderden Turck) die van 
fwaer om oogdeelen is / fo ordonneren fp/ | Nirria, alwaer den Biſſchop endet Capit⸗ 
Datfe dooz ’tgevecht, Han bepde de partpen | telfichnoch houden: Die ban Vinf-kircheri 
ter neder gelepdt fal werden; 't Welck ghez | ende die Lan Vaccia (alle bepde geheel onder 
fchiedt integenwoordighepdtdes Konings den Turck) die ban Vefprin, Die doo? des 
ofte zijns Luptenâts: De berwinninge wort | Dtadts inneminge ghebeeljcken t'onder ge⸗ 
den ſterckſten toe-geoozdeelt/ende Woet dien  gaenis. De jRetropolitane/ welche is Stri- 
berwinnigh gehouden, die zjnen vpandt in gonene,Wierdt met het meefte deel bes Dio- 
’tintreden des velds dermaten Lerfchricht/ | cefis ingenomen in den Bareis42/ ende 
dat hp gerſelt / ofte /ingetreden zjnde / ſo dap⸗ 'tCapittel vertrock / fich thang te Tirnavien 
perlijck vervolght wordt / dat hp genoodt⸗ onderijgudende: ende de Kercke Wordt door 
druckt ig upt de plaetfe (Die haer betepchent | eenen Adriuuiftrateur bedient / die den Key⸗ 
is)te wijcken. De ghene die te paerde vech⸗ | fer aldaer gefielt Heeft. Get Aerds-Biſdom 
ten/ ontmoeten malkanderen eerft met de | ban Colaffa is geheel order den Turck / fa 
Tancie / daer nade handtaen’tBappierlege | zĳn hem oock alle zijne Biſdommen ouders 
gende/ vallen fp malkanderen buſteljck aen: Worpen/ behalben dat Lan Tranffylvanien; 
ende de gene Die te Woet vechten / hebben al- | (welcke fake bupté onfe bertellinge behoozt) 
leenlück hare fchamelhepdt bederkt/ de vefte |--endedat Lan Zagabrien, welchersBifichop/ 
des lichaems boozts geheel naeckt. dre fn de ſtadt woont / 1000. guldens in-kos 

An Hungaryen erven de Mannen alleen/ | mende heeft/dochig het Diöcæſis gheheel 
ende fo fp fonder manlijck oir komen teos | onderden Turck, . N — 
berlijdben/fa en erven doch de Proiwen niet / Den AerdsBiſſchop ban Spalaten heeft 
maerden Koning veemt alle de goederen | drie Biſdommen onder ſich / namelick / dat 
des overledenen na ſich. ban Segne, bewoont vande Vfocquen, met 

8.of 10. Prꝛieſters ten hHooghfleu; dat Lan 
Godídiënft. |_Mofdruch, een deel onder den Turck / ende 

een deel onder Der Grave ban Sdrin;ende dat 
Behalven be Mahometiſe Secte/ die in |_han Ticin; geheel onder den Turck. 

bit Koningrijck feer berfpzepdt is oin Dief” | 
cal en „ann 
er Ko es * —— En —— Chtí- |det we 
gel Lijſte der Köningen van Hungaryen. & het. 

De den Jare ons Meeren 9097. was overleden Geyza, een 
$ Prince der Hunnen / Die nu Pungerfen genaemt worden) ach: 

tevlatende eenen (one Toxis genoemt / De welcke willende zijns Da- 
ders boeeftappen navolghen / het Landt alomme de Chziftelijcke 
Keligie heeft doen aennemen/ ende ſich ſelben hebbende laten doo⸗ 
pen / 18 Stephanus genoemt geworden/ ende daer ober ban den Hiep: 
fer Henrico II, die ober den Doop alg getupghe geaſſiſteert hadde / 

1 [berklaectinden Jare voor, de eerſte Koning van Hungarpen / heeft 10014969 
geregeert 37.jaren/ etlijcke maenden: Was cen broom, wijs ende 
Ae dg Prince: zijnen onderdanen vele nieuwe Wetten voor⸗ 
cal arte ifs PT DE SOK a EP 
Petrus, een Sone Gilze, des Suſters Stephani, is ghefuecedeërt:(1ò3815oos 

was een weeed / ondanckbaer/ ende ongebonden Peince: Onder dez 
fen Perro ig 't meefte deel van Pungarpen wederom afgheweecken 
ban de Chriſtelijcke Keligie. Regeerde negen Jaren 

Andreas, een Nebe Stephani, 18 Woning gekozen: Deſe herſtelde [1047/5914 
de Chgiftelijcke Keligie altefing, ende regeerde . jarn. 
‚Bela, bar zijnen broeder Andrea roteen medehulper int Wijckt|ros9fs 026 
gekozen zijnde, fuccedeert: Was cen goedertieven Prince, heeft bele 
tollen ende fchattingen inden Landeafgefchaft: Is d'eerſte geweeſt 
bie in Dungarpen’ filber heeft doen munten, Wegeerde 2. jaren, 
etlijcke maenden, —* n 

VU: oog Cc fiij Salomon, | 
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Koningeti van Hungaryen. 
Salomon, ig na De doot zijnd Ooms Belz oberlijden Koning ge-| lara) Tie, 

worden; defe was een (one Andrez, vegeerde 12, jaren / etlijche ij * |en 
maenden. | 106215029 

Geyſa, zijnen Neef Salomonem verdzeven hebbende WOI, 4 
Koning ban Hungaryen, boert daer ober een heſtigh oorlogh te⸗ 
gens Ben Keyſer Henricum. Heeft gevegeert 3. jacen …, Maendert, 

Ladiflaus, Geyze broeder / was een goet/ vzoom / reynlebend / en⸗ 1078045 
De godbruchtigh Prince, geluckigen oorlogh voerende tegens zijne 
gebueren. Wegeerde 1 8.javen/ +-maenden/ 7. dagen· 
Colomannus , zijn Biffchops-ampt berlatende / genbaert het|ros ;so6z 

Koningrijck / heeft zijnen broe der Alinum, ende deſſelſs fone Belam 
(upt quaet bermmoeden op Gur) doen bant ghefieht berooben. Ke⸗ 
geerde ro, jaren / G.maenden/ 2.dagen. E 

Stephanus II, ig zijnen Wader gevolght / was gebpnaemt Fulmien; (11 14/5081 
regeerde 18,Faren. 4 

Bela II, die (alg gefeptis) ban zijnen Bom Colomanno ban t ge; [1132/5095 
ſichte berooft was/ ís ban Stephano, fonder kinderen na te laten 
ſtervende / toreenen font geadopteert/ ende upt Bracht ban dien gez 
fuccedeert. Was een wijd, — ende godbruchtigh Prince, 
Megeerde 9, jaren 1 1 maenden. 

Geyfa ll, is sijnen Dader gefuccedeert: Is geweeſt boorſichtigh 1142 [5 109 
Bock jes Kkloeck ter oozloghe. Regeerde zo, jaren / 5. Wiaenden/| 
15. da hen. 

— III, heeft ooꝛlogh geboert tegen Die ban Venetien: tez [1162/5129 
gens hem hebben hun opgetworpen (Doch niet fonder hare ſchande 
ende ſchade) zijne Bomen Ladiflaus ende Stephanus, Regeerde ri. ja- 
ren / ⸗ maenden / 5. dagen. 

Bela III, ig zijnen broeder (ſonder kinderen oberleden zijnde) ghe- |: 175 
fuccedeert: Is gheweeſt cen ſtemmigh Prince / ende Een ghetrou 
‘booeftander zijner onderdanen / waer ober ban haer oock (eer ghe⸗ 
lieft. Kegeerde 18. jaren;z.maenden. 

Emericus volght zijnen Wader int Wijck, Woert oorlogh tegens |1191|s158 
zijn broeder Andream, wiens Krijghſlupden Gp felber genſpreecken⸗ 
De(de Heyrlegers bevept zijnde om te treffen) te vreden ſtelt. Kegeer⸗ 
De 5 jaren/8. maenden. f 

\_ Ladiflaus 111, fuccedeerde zijnen Dader, doch en vegeerde maer: 
|bijf maenden. ‚ é 

Andreas II, deg gedachten Emerici broeder, Wort Koning gheko- 
ren. Heeft Ben Turcken in balæſtinam een grooten afbzeuch gedaen: 

| ef Gn zijns Kijcks oock ſchoone Pribilegien verleent. Wegeer- 
de 35. Saven. 
‚_ Belalv, volght zijnen Dader: bande Tartarenupt zijn Wijck 
berdzeven zijnde, is na Drie Jaren Door hulpe Der S. Jans Heeren 
wederom Geeftelt. Kegeerde; 9. jaren. 

Stephanus V, fuccedeert zijnen Waver: heeft Bulgaryen ende My- 
fien onder hem gebracht: heeft geregtert 3. jaren, 

Ladiflaus IV, zijn Sone / bolght: heeft met Rudolpho L Roontg 
Keyſer tegens Ochocarum oozlagh geboet; epndelijck Hoog Lift der 

5140 

120015 167 

120145168 

123515204 

1275 [5242 

1278|5245 

Chumanen omgebracht, Regeerde 1 3. jaren. 
Andreas III, Venetus, Ladiflai @ub:-ootng Stephani fone/ bolght 

int Kijche: brengt GOoſtenrijtk onder hem: ſterft onder kinderen; 
gevegeert hebbende 1 1 jaren, F fi 

Wenceflaus, Wóning ban Bohemen zijnde / wort Koning banlrze1/;268! 
Hungaryen gekozen: Dochy fiende/ Dat foramighe Ochoni Dêrtoghe| 
ban Beyeren, andere Carolo,Caroli Martelli ſone / gunſtiger waren, 
is zi vredes wille na Bohemen wederghekeert; geregeert hebbende 
3, darten, — 

Ottho, Hertogh ban Beyeren, blijft Koning in Wenceflai ſtede: 
boch ban Ladiflao, Prince ban Sevenbergen ghebangen ghenomen 
zijnde/wort gedwongen afſtant te doẽ geregeert hebbende 4. Jaren. 

Carolus Robertus, hiet boben ghedacht / ig Gtthoni — 
was een ſeer machtigh Prince / bele Wanden onder zijn gebiedt heb⸗ 
bende. Kegeerde; zJaren. 8 4 
Ludovicus ſuccedeert zijnen Wader Carolo, Jena het afſterben 

zijns Ooms Cafimici oock koning ban Polen gewoꝛden. Kegeerde 
40. jaren z. maenden. oaf 

Maria, 

1291 5258 

1304/5271 

13075 274 

as4els509 
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Koningen van Hungaryen. 
Maria, de Dochter Ludovici , wordt ban den Bungerfen Koning 

Dat haer Man Sigifmundas( Die Daer na Keyſer geworden is) op de 
bedieninge des Kijcks geen vecht (oude mogen pretenderen . Weger 
vende boezts met hare Moeder Elifabetham Den tijt van 4.jart/wort 
tegens haer ontboden Carolus Parvus, koning ban Napels,die Dooz 
haer toedoen op Den derden Junij 1386, it Kaſteel ban Buda om- 
gebracht is; waerom ſy oock omgekomen ig; ende hare Dochter 
Maria in hechteniſſe gelept, waer upt fp berloft zijnde / met den ge⸗ 
noemdenjSigilmundo bermalet i8/ inden jare 1387: ende is alfo gez 
bleven koning ban Hungaryen defe 

_ Sigifmundus, deg Renſers Karo li IV, fone. eeft Croatien,Dalma- 
tien, ende Bofnien onder zijn geweldt gebracht/Moldavien berovert / 
ende trebellerende Walachien getemt, Maria is in Den jace 1 3 9 2- ober⸗ 
leden. KRegeerde ;o.faven/8.maenden. bs 

409 
Taren | laren 
Chri- ‚der we ban Hungaryen gekroont / gelijck of (p een Man geweeft ware, op hj oe, 

1382/5549 

1387/5354 

Albertus Bertoge ban Ooftenrijck , woꝛdt tot koning gekoren: 1437/5404 
was een godtbruchtigh / vroom ende brede · liebendt Printe: Is op 
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Geral gen felben tijt oock Mepfer geworde. Deeft den Huſſiten ende Cure: ere lagen 
derKol gen ftercks beoorloghe, Regeerde een jaer 5. matndemseS.Dagen. — (is hen 

3 | _ Vladiflaus Koning ban Polen zijnde, wordt tegen den onder- jari: |, 4405407 
ghen Ladiflao fone Alberti, ontboden in Den Zare 1440, Wegerde, 
10, jaren / 5. maenden. mich if 

29 Ladiflaus V, in bewaringe zijnde Ban den Kepſftr Frederico, Wizt 1447/5414 
na Vladiflai Boot bolcomelijck Koning Lan Hungaryen , Doch wozt| 
ban den Staten des Wier em toteenen Gouverneur gegeven Io- 
annes Hunniades: ende heeft deſe Lediſſausm alles gheregeere (boer 
wel ſeer jong zijnde) 13.Jaren. * 

red … 4595426 
Matthias Hunniades, igomde vzome fepten zijns Daders tegens 

den Turch/ in zijn 18. jaer tot koning Van Hungaryen ghekoren: 
heeft zijnen Wader in manlijcke oorlogen teghenden Turck onde 
Ooſtenrijtk berre overtroffen. Starf (onder kinderen / gheregeert 
hebbende 31. Jaren. … EN — lt 

31 Vladiflaus zijnen broeder Alexandrum (Die tegens hem ghekoſen [1490 5457 
was) m eenen veltllagh oberwonnen hebbende, blijft alleche %ò-| 
ning ban Hungaryen: Wegeerde 26. jaren. | 

32 Ludovicus N, out zijnde 14. Jaren, fuccedeert zijnen Bader: Heeft [1516 5483 
ongeluckelijck tegens Den Turck ooplege gevoert teghenden welc- | 
ken hy / flrijdende/ met 1 sooo. Chuftenen verllaghen is. Kegeerde 
1oJaren. — 

33Eerdinandus Aerds.hertoge ban Ooftenrijck, ghetrout hebbende 15265493 
Annam (deg Ronings Ludovſci 1, ſuſter) wozt tot Koning gheko⸗ 
ren; in deſen zijne de Rycken ban Bohemen ende Hurgaryen aen 
bet Kepſerryjck ghehecht / alfo Ferdinandus (een bzoeder Caroli V‚) 
naderbant Bepfer wiert. Regeerde 37. Jaren. Bt 

34 Maximilianus ig zijnen Dader: ſo welint Kepſer · rijck / als in de 564 ; 531 
Handen ban Hungaryen ende Bohemen ghefucredeert. Megeerde 
1 2sjaren/2.maenden/ 17. dagen. 

55 Rodolphus fuccedeert zijnen Vader / ende regeerde 32, Jaren. 1576/4543 
maenden. * 

36 Matthias II, ban den Staten des Wijer beroepen zijnde / krijght 1608 557 
ban zijnen broeder Rodolpho het Rijck in banden, ende isnoch vez 
geevende Dit Jaer 1619, * 

| 
Verhael 
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Egin ende herkomſt des naems ban Polen, zijn omvang ende Lans 
B den onder Polen behooꝛende. 2. Afdeylinge gan Polen in hoogh enz 

de laegh / ende Bare boornaemtte Steden. 3.Beſchrijvinghe van 
Cracouvv, d' Hooftſtadt van Polen, zijne naelt-ghelegene plaetfen ende Her⸗ toghdommen. 4.Ban Lijfland, zijne Hoofttaat ende andere Dteden. 
5. Litthonw, zijne grenfen, / Hooftſtadt / Hertoghdommen ende Palts graef⸗ 
fchappen. 6.Samogithien, zijn lengde ende arenfen. 7.Maffovien, herkomtt Des naems / zijn grenfen/ Landen/ ende Hoeftftadt. 8. Volhinien, zijn ghele⸗ 
ghentheydt ende Provintien. 9. Podolien, zijne grenſen ende hooftuadt. 10. Raſſien, herkomſt zijns naems / ett. 11.Podlaffien, wanneer ende door Wien 't lelve aen Polen gehecht is. 12. Pomeren, zijne geenfen ende Steden. 
13. Pruffien, zijn lengde / grenfen ende Wuvteren : eertijdts in 12. Hertogh⸗ 
Dommen berdenlt/ nu in twee Landtfchappen: ban zijne Heeftftadt Ma- 
riemburg. 14. Waer In Polen oberbloent/ ende ban 't ongelooveluck ghjetal 
Bpen/ waer ban hare Bollen vol zijn. Wan zijne Azuyz -mijnen / oock Ko⸗ 
per / Pler/ Loodt / ende Zout-mijnen. 15. Akkomſten der Polacken: hare 
Ceremonien int geven Der namen over hare kinderen: Doedantge Goden 
fp mt generael aenbaden. 10. Het vupre / Bos ende De Serpenten eertijdts 
bande Litthouwers als Goden geeert: hare Ofkerhanden vande Danen; 
Bare keelten endeceremonien in begravingen. 17 Hundenſdaeghſe manie⸗ 

ren 
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ren ban leben Der Polacken / 't Fatfoen Der letteren Daer ſy mede ſchrijpen / 
ende t gebruyck Der Latynſche ſpraecke in Dorpen ende Steden: Der Ede⸗ 
len naturel hoogh⸗-hertigh / ende trots: hare kleedinghen ende wapenen. 
18. Hare rijckdommen in alderhande granen / Honigh dag, Blas, Kennp / 
Dee) ende boornemelijck in De Zout · mijnen van Olcen ende Veliſques, oock 
in 3up2/ ende Pler-muijnen/ m Amber; Benten ban Martren ende andere 
Beeften. 19. Dande Inkomften deg konings tan Polen, hoe Geel Die jact- 
lijckg bedragen : oock ban de Adelingen hare Kiyckdonimen. zo. Waer in 
Der Polacken ſterckten beltaen: van 't groot getal Der Kupterpe: ban bare 
Galepen / Schepen ende andere Dterchtenter Zee. 21. Dare ghebueren / ſo 
bpanden/ als vrienden. 22. Waer mantere deg gouvernements / ende tegen⸗ 
woordige politie, meer een Kepublijcke als Monarchie gelijck zijnde. Dan 
Des Landts Agenten hare authoriteyt in DE vergaderingen. Dan D'authoz 
ritept des Konings ende zijner Edelen. 23.Dan De tweedracht Der Ordre 
ban de Senateurs ende Koͤderen. 24. Dan De twee Leden, in welcke den 
gantſchen Dtaet begrepen ig: ende hoedanight getal Der Aerdts biſſchop⸗ 
pen / Bilſchoppen / Maͤrckgraven ende Paltsgravenis. 2;-Dan De Verz 
fchepdenhept ban Weligie door Dit gantſche Kick. 26. Lijſte der Vorſten 
ende Koningen ban Polen. 

sys? Olen Heeft zijnen name gekrez 
DE gen Lan wegen ’t vlacke Land/ 

bonden alg berwoeft liggen. Pruſſen ende een 
deel ban Pommeren, Podolien, Volhinien; 

Maffovien, ende Lijflant zijn door Waperen 
verkregen / ende Licchouw (tot het welcke 
Samogithien ende een deel Ban Ruffen eer⸗ 
tijds behoozde)hadde ge weeft een erfdeel deg 
Hups ban de Iagellones: Want inden Hare 
1386. heeft lagello, een Bertogh van Lir- 
thouwen,getrout de Princefle Redwigis, de 
welcke alleene vanden Monmglijcken Hupſe 
van Polen over-gebleven was / ende Wierd 
Koning gemaeckt op drie conditien / name⸗ 
lĳck/ dat hp Chriſten worden foude: de zijne 
oock tot den Chaften geloove bevorderen ; 
ende fijn Landt aen de Krooue ban Polen 
hechten, De twee eerfie conditien Wierden 
berbult/maer niet de derde / de welcke niet 
volbracht enig/ dan bp onfe tijden/ doen na⸗ 
melijck / tgeflachte der Iagellones uptgeftoz- 
ben was: Want de Koningen fich niet Wils 
fende ontbloten ban hun Vaderlijck ecfdeel/ 
ober ‘twelche fp abfolute Beeren Waren / 
noch ‘tfelbe de verkiefinghe der Polacken 
onderwerpen; bertraegiden altijdt inde 
berbullinghe ban defen/ onder fchijn/ dat fe 
beſorght Waren/ dat de Litthouwers ſich 
tegheng haer opwerpen fouden. Moer 
fiende eenſdeels / dat de Printen Lan Has 
ren Bloede begonden te ontbzeecken/ (Want 
haren ſtamme epnde genomen heeft/ Wat de 
Mannen aengaet / in Sigifmundum Augu- 
ftum Koning ban Polen) ende anderf-deelg 
bzeefende der Moſtoviten macht/ zijnſe bee 
dwongen geweeft hun met de Kroone ban 
Polen te bereenigen. 

Wat 
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Wat Lijfland belaugt/ Was eertijdte Lan 
de Duptſe Bidders befetern die van 't ſolve 
Meeſters waren: maer bau een groot deel 
haers Lands ontrooft zjnde / door DE Groot” 
bozft ban Mofchovien,fn ben Aare 1 $ 58. heb» 
ben fp hun begeven onder den koning Sigif- 
monde, die hun in beſcherminge aen nam : 
Wel is waer, dat het Land bande doninatie 
der Moſtoviten niet en is berloft ghewor; 
ben dan door Hen Koning Stephanum Bat⸗ 
thori in ben Gare 1532, > ° 

Polen wogt … Om tru pets in t particulier ban de Pro 
abe bes vintien te en/ na dut Wp in ’t generuel · 

berdeplt· daer af gefprohen hebben: Polen fg verbeplt 
in Over ende Neder-Polen; het Over-Polen, 

t welck oock het Nobrdet deel ghendemt 
wort / is byna tn twee veelen ghefneden boor 
be Aiviere Varte: het Neder-polen, anders 
Zuyder-deel, word beſpoelt mer de Arden 

OT Xie 
Geld gs De II. Cornu 

35 Ee 0 — Of Cra: 

Viftule, 
Over-Polen, hebhende tot gebupzen DE an Over 

Sarife ende Pruffiers heeft deſen naer Ban Polen, 
Over ofte Hoogh-Polen gefiregen/ om dar 
Lechus albaer 3huen Stoel ſtelde / timmeren⸗ 
de daer (nde Stadt Gnefne. Defe Provintie 
bebangt defe voornaemste Stede, de welche , 
onder hare Juriſdictie noch eenigé andere 
minder Stede hebbẽ / namelijck Pofanien, de 
Boͤofſtadt / hebbende onder haer de Steden) 
Kofciem,Medzyrzeczu,Oftrefono, Wulchaw, 
Sremk, Prenecz,ende Rogozno:Caliz Dig one 
der haer heeftGnefne, Pizadry, Warte, Naklo; 
Land, Konin, Slupeza, ende Kolo; Siradien: 
(rwelckte nieu boog een groot Hertoghdon 
lagh te vekenen/ ende den tweden fonen 
er Koningen ban Polen plag} toe te behos⸗ 

rei) heeft defe Steden onde [ub / Ocluvjes 
Piarék ;Brefnien,Kardazeuwe, ee, Eie= 

EnOWy 
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lands, 
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chow, ende andere: Cujavien ofte Vladi fla- 
vien, heerft over Bidgofte: Preite over Rad- 
zaieouw, Crufphicien,ei.de Kouwalow;Rou- 
am ober Sochaczovien,Goftinin, ende Gam- 
bin; Ploczko ober Bicliko, Raczyayas, Sie- 
rez, Srenko, Milawe, Radzanouw; Debri- 

nien heerft over de Steden Slonk , Ripin, 
ende Gorzno. — 
Neder-Polen is / tſedert dat de Kovinglijc: 

he Stoelte Krakow getraufpozteert is gez 
Weeft/ vsor het Over-Polen ghepzefereert; 
ende Dit heeft Drie voornaemſſe Dteden/ nas 
melijck Krakow, Sandomir ende Iublin, 
Waer ban elck een Verfchepden Steden onz 
der fich heeft. 

Krakow is de Dooftfladt bant Neder-Po- 
len; deſe wort ban Petro Appiano gefegbt te 
zjn 
fietmen 't Kaſteel ofte Palleys der Konins 
gen ban Polen, ende in dit Kafteel wordenſe 
gekroont ende begraven:weſhalven dit oock 
de vermaertſte plaetfe des Ricx is: daer is 
oatkeen fchoone ende heerljcke Vniberſi⸗ 
tept. Den langften Somerſen dagh aldaer 
is van fefthien ende een achfiendeel uren. 
Drie Steden/ namelijck Clepardie, Strado- 
mien,ende Cafimir,palen aen Krakcw, Welcs 
Ee boozts onder haer heeft de Steden Biecz, 
Woynicz, Sandecz, Lelovian , Kzyaz, ende 
Profzovice. Onder Krakow Worden oock 
twee Bertoghdonmen begrepen/namelijck 
Zaton ende Ofwiecen. Sandomir heeft onder 
fichde Steden Checinij, Korczin, Wiflicien, 
Pilzne, Opozno, Poloviek, Zawichoft, Zar- 
now ende Malegoft. Iublin heeft onder fich 
de Steden Vrzendow, Lulow, Parcow ende 
Cafimir. 

Lijflandt is een feer groote Pzobintie/ 
hebbende in de lengde langs de Baltiſche 
Zee ontrent 125. Duptfe Myhlen / ende in de 
bzeedde ten minſten 40. Det grenft ten ooften 
aen Ruflien, dat onder den Moſtoviter bez 
hoort / doch afgedeplt doo de riviere Nerva 
ende het Mepr Beybas: ten Zupden aen 
Samogithien, ten weften aen de Baltife Zee/ 
ende ten Noorden af Finland, daer af gedeplt 
zijnde door een tamelijcke golfe. 
De Booft-ftad Lan Lijflant word Rig ofte 

Riga genocamt/Dicht aenden mond bandeDi- 
vine gelegen: de vooruaemſte na defe fijn Re- 
wel,met een ſchoone el groote Haven upt de 
Baltiſe Zee ; Derbten, gelegen op den oever 
bes Rieviers Bec, tufjen twee Mepzen / in't 
midden der Provintien. Dander groote Ster 
den Verzelt met Kaſteelen / behalven de boz 
vẽ· genoemde / ſijn deſe Wendem, Velin, Per- 
novien, Walmer, Wefemburg, Viteſten, ende 
Narva. Dit Land behoozt ten meeften deele 
ouder den Koninck. Lan Polen: maer daer 
zijn oock eenige plaetfen ín kleynen getale/ 
Die den JPofcoviter toebehoozen/ fommighe 
oock be Koningen ban Denemarcken ende 
Zweden. 
“_Litthouwen, 'twelck fich wijd uptſtreclit / 

Wan Lit- light dicht af Mofcovien, hebbende tot gren: 
thouwen, fen ten Ooſten dat deel ban Ruflien, ’t welck 

den Grootvorft erkent: ten Weſten Maſſo- 
vieh, Podlaffien, ende Polen; ten Poorden 
Sámogithien,Lijflandt endePruflien:ende ten 
Eupden Podolien ende Volhinien, 

efe Provincie begrijpt veel Hertogh⸗ 
Bommen ende Landen/ ende is in ſomnũge 
———— perd ge * Dotk 
olen Doet/ alg 1m de Paltz-graeffchappen 

ban Vilna, Troc, Minfce, hed rod, reft, 
Kiovien, ende andere bie voor Zanden Wel 

Carrodunum Ptolome:: In deſe Stadt * 
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gerekent mogen worden: doch daer zijn wep, 
wigh fieden;, maer bele Doppen. 
De Pooftftadt ban Lithouwen ig Vilna, 

met al3ijn boog-fieden wel ſo groot als Kra- 
kow; Pe Stadt Novogrod,ferbt men Wel 7. 
duptfe mylẽ mn de ronde te zj n:maer behoort 
ten Moſcoviter / die de felbe in den jare 1477, 
ghenomen beeft. Pe boognacmfie Biviere 
18 Neyper (ban Prolomeo, Boryfthenes ghes 
noemt) de welcke ban Mofcovien af-kemenz 
de/ende beneden Chiovien henen blietende/ 
fich in Mari Pontico ontlaft. E 

Samogithien light dicht aen Litthouwen, VL 
ende heeft so.mülen inde lengde: het Grenft Dan Samo- 
ten Boopden aen Lijflandt, ten Weften aen de githien. 
Baltiſe / ofte Duptfe Zee/ de welcke het een 
Wwepnigh na ’t oorden om-keerende/ om⸗ 
tiugelt: Daer en zin geen fteden) die vetwes 
te bedupden hebben: maer beel Dtedekens 
ende Dorpen, die fo Wel den Kkoning/ alg de 
Edellupden toebehoozt: maer de hupfen zijne 
der gants qualijcken gebouwt. 

ſſovien ig een groot Lant / gehecht aen VII. 

Polen, draghende den name naer haren Her: Ban Maflo- 
togbe Maflac; de welcke ban Cafimiro, Ber" 
toghe ban Polen, ontdaen zijnde / in denjare 
logs. ín Pruffien bloodt/ alwaer bp/ verz 
fchepdelijck gepijnight zijnde / zijn leben met 
een firop epndighde. Bet grenftten Ooſten 
aen Liechouwen, ten Weften aen Polen, ten 
goeden aen Pruffien, ende ten Zupden aen 
uffien ende Polen. Dit Landt hadde boor 

tijbts zijnen bpfonderen Priute / ende Was de 
tweede Soren der Poolſer Koningen toege- 
fchickt/maer loannes ende Staniflaus, eenige 
erfgenamen deſes Tandts zijnde / ende in den 
jare 1526. jong geſtorven zijnde / is dit Hers 
— aen de üroone Van Polen wederom 
gekomen. _ Î 
_Maffovien ig be Booftftadt defer Prꝛovin⸗ 

tie/ ende heeft onder haer de fteden Czirko;, 
Egrod,Zekrozin,Czieckanow,Czernierenfk, 
Poltowok, Rofan, Varka, Blonik, Zarfin, 
Gapfiek, Prafni, ende Lorafa. Defe Pꝛovin⸗ 
tie Wiert deerlijcken berwoeft door Mendog 
den Hertogh ban Litthouwen, ende voorne⸗ 
melijck inde jaren 1246. ende 1260, 

Volhinien ig gelegen tuſſen Litthouwen, 

Lan 

VET 
Podolien ende Ruffien:het heeft ben Groot” —* Volhi- 
hoeft Lander Lithouwen eerft toebehoozt: °° 
maer nuig het aen de Kroone Van Polen ges 
hecht. Men berdeplt Het in dꝛie Lantſchap⸗ 
pen / namelijck/ in Leucko, Wolodomit, 
ende Ryfemenec, 't welcke oock de namen 
der drie Hooftſtedẽ zijn die bele andere fieden 
onder haer hebben. 

Podolien íg ten Zupden gegrenft aen Mol- 
davien,bp de ribiere Nijcfter „ten Oofien aen , 
de woefte belden/tot aen het Beotidife Ma⸗ 
tas / ofte Zabaquife Zee. Fn dit gantfe lant 
en vintmẽ nauw pet anders dan klepre Dor⸗ 
pen/wijt van elkanderé gelegé/ ban wegẽ de 
geftadige courfen der Cartaré.Zijne Looft: 
ftadt is Camyeniec,bp na goddelijcker wife 
tufichen hooge fteplten ín getinmert/ende fo 
ſterck bat de Tartaren menigh-malen met 
groote fchade daer — zijn/gelijc ooc 
e Walachierg ende Curcken, Daer ig oock 

be ſtadt Lem bours, vermaert om zijne Geel? 
hepdt des ghefouten vleps / die het in bele 
Landen verfendt. 

Ie 
an Podo- 
ien, 

ek 
ira Ml 

Ruffien,bat oock Roxolania ende Ruthe- Van — 
nia genoemt wordt / heeft eertijds (fo fam” 
mige Willen) Roffeye genoemt ſt / fa 
veel te ſegghen / als bolck dat en daer 
beſpden af woont/om dat deſe volckeren het 

gantfche 
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antfche Sarmatiam Europz, ef een beel Afiz 
efaten: ende hare bolek-planten upt-bzep: ben ban de Pe-Zee af tot de Middeſlantſche ende Adriatiſe Zeetoe/ ende weder Van de 
Opper-see af tot de Baltife Zee toe: fo dat 
alle de bolckeren/die de Slavoenſe tale tage Een/ende der Griechen Godfdienft ende Ce- 
remonien navolgen, in't gemeen RuTen gez 
naemt worden. Doch en wil ick op defe 
Plaetfe niet fpzeken ban gheheel Rufsien, 
Welckers grootfte gedeelte den sBofcaviter 
onderworpen ie: maer alleen ban ’t bene 
fommige't Zwarte, ende andere ’t Roo e‚of: 
te Zuyderfe Rufsien noemen. 
Soie dit Rufsien dan gegrenft ten Zup- 

den met de Darmatife Berghen/ die oock 
Carpetifeende Tartariſe genoemt worden: 

en met Velhinien: Podolien, ende Moldavien: ten Noorꝛden met Litthouwen, 
ende ten Weften met Polen. 

Dit Ruſſien begrijpt de Landen ende fle- 
Ben ban Leumpurg, Halicien, Belfe, Chel- 
mo, ende Premeſſien, die bele andere ouder 
aer hebben. De Booftffadt ban ’t gantfche 
andt is Leumpurg, alwaêr deu froel deg 

Berds-biffchops is. e 
Podlaffien {geen groot Landt / is genaelt 

ten Aoorden aen Maſſovien, ende ſtoot ten 
@often aen Litthouwen: ’theeft eectüjtg ons 
der ’t gebiedt der Litthouwers gheweeft: 
maer in den jare 1569, is het daor Sigifmun- 
dum, Koning van Polen ende Hertogh Lan 
Lithouwen, Aen de kroone ban Polen ghe⸗ 
echt, Men fiet daer de ftedé Byelfko,Branf- 
0, Suras ende Tykolfin, al waermen des 

Monings ſchat bewaert ; daer light oock yin, t met een Îoninglijck bupe 
ín tweltk een groot parck ie / daer verz 
ft foogten ban gedierten in gheboedt worden / t heeft oock bele befloten wateren 
daer binnen / om big te boeden. Booets zijn⸗ 
der de 5 ban Narew, Vafilkown, ende 
Auguftow, een groote ftaòt/ die door Sigif- 
mundum Auguftum gebouwt ís. 

XII, Pommeren paelt aen de Baltife Zee/ ende Man Pomt: Grreckt fich doop een langen frreeck Handts 
bande palen ban Holfteyn af tot de Frontie 
ren van Lijflande. Waer zijn 40. fieden/ die 
met Zee ende grachten omeingelt worden / 
bebalven bele andere / ende menighte van 
Hafteelen eñ Kloofteren. Zúne boornaemgte 
fleden liggen aen deZee-kant/ende wepnigh 
binnen int landt: So is ooe zúnen oever dooz 

x Z 

Podlaf- 58 

de nature fo Wel geftercht/ dat het gheenen 
oberlaſt vande Zee en ountfiet/ende een groo⸗ 
ten genſtomſt den ſchepen verleent. 
De fteden binnen tut Landt zijn Stetin, de 

Dooftftadt deg gautſthẽ WLandts/dat ooc zije 
heu name geeft aen teur Wertoghdont/ Neu- garden, Lemboug, Stargardt, Bergardt, Ca- 
menez, Publin, Grifemburg, ede meer ans 
dere: Die aen de Zee ligabheu/ zijn Kolbergh, 
Camin, Coftin, Gribfwaldt, alwaer in den 
Jare 1546, een Academie gefticht is/ Sundt. uck,Reyncol, Louenburg, Hechel, Stralfun- 
de,el vermalelijcke fradt en geer neeringrijc/ 
met noch veel andere. Men heefter eer tijdts 
grun de fchoone Stadt lulium, thang oltin genoemt/doch ten meeften-deele vere 
Woeft: fofietmer oock Dantzwijck;vijf mij 
len bande Zee gheleghen: Doch wordt defe Stadt bande fammfge in Prufsien geftelt. Pruffien, op fommige Boruflia, Prutenia, … X Ke Vlmigavia eude Hulmigeria genoemt; grenſt Pan! rfsië, ten flarden aen de Baltife Zee/ten Woften aen Lithouwen ende Samogithien, ten Wez 
ſtẽ aen Pomeren, ende ten Zupden aen Polen 
eude Maflovien. Zijne lengde/ die ſich vant 
Noorden na’t Zupden uprftrecht/ie van 58, Poolſe mijlen;te weten; vande Stadt Toru- 
nien af / die ap be Frontieren var Maffovien ligbe/ tot het Kaſteel van Memuli: ende zijne breedde ig van so. mijten. De voornaeinſte Eivierẽ 31m de Viſtule, Nemen, ofte Cronon, Nogat, Elbing, Wefer, Baffari, Alle, Pregel 
ofte Drebuciz, Lique, ende Lavien, 

Defe Pꝛovintie is eenigen tüdt gheweeſt onder de Duptſe Bidders: maer ín den Jare 1419, hebben de Tandẽ Kafimirum, Koning Van Polen,tot haven Heere willen erkennen ende fich teghen de Duptfe Aidderen opghe⸗ pen / ſich oock daer na inden Pare 1450. 
gebeelijclt den Koning ban Polerronderghe: Worpeus de Soldaten, die ban Wweghen de Aidderen teMariemburg in garniföen lagen/ hebben de Dtadt-berkoght/ met noch meer Andere Stertkten in denjare 1457. ende dat Boor 476000, guldens. De Atdderen ebens Wel ntet willende den koning eedt doen / heb⸗ ben {nalkänderen in den Aare 1498. door dor⸗ betere logh aengetaſt / met verſcheyden uytkom⸗ ontfande bet ten, ter tüdt toe bat Prufsien ineen wereldt- VDoiſtendom lc Borſtendom gebracht ig door Albertum ban Pruflien XXXIV, Marquis ban Brandemburg;ende te Zeen banz laetfte FBeefter van defe Krupf-broederen/ oe —— Bidder ban de orden ende wereldtljjck Dort VAM Polco, 

gemaeckt 
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um Koning Lan Polen ‚naer dat hp hem een 
folemneleneedt gedaen hadde; Waer op den 
genaemden Koning hem alle de Handen gez 
geben heeft / om de felve te houden ban hem 
alg zijn Vaſſael. 

Pruſen Eertijds bedeyldemen Pruſſien ín 12. Her⸗ 
eertors ín toghdommen ofte ZLantfchappen/namelijch 
twaelf Were inden Pare 573. door Garen Prince Vene- 

—— te Krakow, Doo? Sigifmun- 

toghoome dum, Golgens 't getal züner Kinderen/ den 
men bets welcken hp peder eene Provintie gaf/ die 
beplt/ den name Lan Heere droeglj: Defe Provintiẽ 

Waren Sudavien (Wan de Arupf-bzoederen 
gants berwoeft)Sambien,thans Szamlandt, 
Netanhien,Nadravien,Bardovien, Galinden, 
Wermelandt,Hogkerlandt, Culme, Poemfa- 
nien, eñ Milchlovien. Gelch defer Provintiẽ 
begrijpt bele Steden / vande Duptfe Liddert 
in berfchepben tijden ghebouwt: aengheſien 
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dat / na bat de Chziftelijcke Beligie daer gez 
gan Was/ defe krupf-broederen aldaer 72. 
zafteelen ende 62. vaſte freden gebouwt heb⸗ 

ben/ welckers ghetalevenwelnu noch bere 
meerdert is; fo datter thang geen Bandt en 
ís in Polen, int welche fo veel (tedé ende Kar 
fteelen gebonden Worden. 8 

@entenwaorwdigh wordt Pruffien maer in, Doch nu 
tween berdeplt/ namelijk int ghene dat denit twer. 
Hertogh ende’tghene dat den Koningh toer 
Komt: denDertogh hout zijn Hof te Koningſ⸗ 
berghen/ een Zee-ftadt/daoz Albertum den 
eerften Hertoghe / met een Vniverſiteyt vers 
tiert. Mariemburg is de Dooftftadt Lan 
‘tgeneden Koning aldaer befit. 

Geftalteniffe. 

Velen igeen black Zandt/bedeckt met be. XIV, 
le of: 



Grooten o⸗ 
berbloet 
ban honigh 
ende Das. 

&roote 
bzuchtbaers 
hept des 
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le Boſſen / ende ban binnen met weynigh gez 
bergbte befet: Det Landt iſſer koudt/ wef: 
halven het oock vanDlfboomenende Wijn: 
gaerden ontbloot të; doch heeftet overbloet 
van alle andere Dinge datet Kant gewoonte 
hoopt te beengé, want daer groept een groo: 
te menighte van Koren / Garft/ ende alderz 
hande granen/fo dat de Landen die over Zee 
liagben/fich met zijne beuchtbaerhepdt voe⸗ 
den, Wel is Waer dat het na zijne grootte 
wepnigh genoegh bebouwt Wordt aengefien 
datter veel Bofjenzijn/in de welcke meutgh: 
te ban wilde Beeſten ghebonden Worden. 
Daer ís veel gevoghelte/ Deft/ Boter ende 
Was: oock fo mentghte ban Honigh/datter 
nauw plaets genoeg en is / om die te bez 
Waren/ Want alle boomen ende Hoffen Lan 
de fwermender Bpen vervult zin. — 
Men binter gene Goudt ofte Zilver⸗mij⸗ 

nen / behalven ontrent Krakow, alwaer men 
ſeght dat een Zilver-mine is / ghelck oock 
bp Sandomir een Afupz-mijne ghebonden 
wordt: maer dit Landt brengt Loodt/Pfer/ 
ende koper in goeder bolkomenthept boort/ 
pock menighte ban Mijn ſout /t welck ſeer 
goedtis. 

Lijflandt is bol ban Maraſſen / ende mee? 
ften-Deel black / ſonder eenigh geberghte. 
t Heeft veel Aivieré die’t befpoelen/ en niet 
te min blijven vele plaetfen onbehouwt/ niet 
teghenftaende dat fe beguaem zijn om Leucht 
te dragen: Daer groept Koren / ende alſerley 
graen in fulcker overbloet/dat het een groo⸗ 
te menighte daer van in andere Handen ver⸗ 
fendt. Heeft oock veel vis / wilde ende tam 
me beeften/ voornemelick feex gheſwinde 
gaerden: Daer Wordt oock gevonden overz 
bloet vã Honigh / Was ende Peck. Draeght 
noch Olijven noch Wijngaerden. Heeft bele 
JBepzen/ Waer af 't voomaemſte Beybas gez 
noemt wordt / zijnde 45. mijlen lang/ende is 
feer bif-rijck. 

_ Litthouwenig ten meeften-deele maraf- 
ſigh / vol Boffen/ ende deſhalven oock niet 
feer toe-gaugliĳck. Daer zijn feer groote 
Mepꝛen/ die op ſommighe plaetfen fchijven 
Zeente zijn. Daer zijn aock beel ſchip· dra⸗ 
gende Brvieren/ die des Winters meer gebe: 
fight worden / als in andere tijden. Cen heeft 
gheene ghematighde Locht, maer moepe⸗ 
lyck ende kout: Men Linter geen klepn gez 
diert / maer beel Buffels / Elanden ende dier: 

lücke wildt gedierte / oock Wilde Peerden. 
eeft oock veel Koorn / maer en rüpt ſom⸗ 

Wijlen niet ten vollẽ: tZout komt daer van 
Engelandt. Daer zijn beel Maerters / ende 
menighte van Ermnijnen / als ooc veel Peck / 
Honigh ende Was. 

Samogithien is geheel koudt/ ende bp-na 
altijtmet As befedt. Heeft bele Boſſen / ín 
welckers Boomf mé menigte ban Honigh 
vindt / die leckerder ende beter is / oock met 
minder Was befet/daneenighe andere, 

Maffovien is fen meeftendeele Lol Boſ⸗ 
ſchagien / ín de welche beel Huffels ghevon⸗ 
Den worden / oock hoop-werck Lan wilde 
Stieren. 

Volhinien brengt overvloedt ban alderley 
granenende vruchten / ende heeft veel Wil 
derniſſen / ín de welche hun menighte van 
Wilde Dieren onthouden: oock bele ſtilſtaen⸗ 
de wateren/ die in bis over-Lloepen. Heeft 
heel goede wepden/ oock fthhaonen Honigh. 

Podolien is alfo vꝛnchtbaer / als eenigh 

Landteban Tandt / Want de aerde maer
 een vaeynigh o⸗ 

Podolien. penende / ſal het dep jaren na een / Koorn dra⸗ 
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gen / fo bat het nauwlijcks ban nooden is 
alle Jaren te faepen/ maer den ooghſt alleen 
Wat fchuddende/ dat afvallende fal dieren 
tot faet Door het toekomende jaer. De wep⸗ 
den brenghen oock fchoon ende geel Hop 
boort/ooc fo groot dat de hooꝛnẽ der Koeyen 
daer wiet boben ghefien konnen Wozden/ 
ja faleen flock in drie dagen bedecken. Poch⸗ 
tans iſt lant hardt ende ſſeenachtigh / ſo datz 
mer ten miuſten fes paer Oſſen behoeft om 
‘tfelbe te ploeghen. Fn dit Landt Woet een 
grootemeutgbte ban beeften gebonden / ſoo 
tamme als Wilde; oock overbloedt van Ho⸗ 
nigh / als mede ban Dout ende JPeerden- 

Het Zuyder-Ruflien ig feer bruchtbaer / 
ende heeft veel Paerden/ Offen/ Dchapen/ 
Doffen/ ende JRaerters. De Byen zijnder fa 
overbloedigh/ datfe haren Honigh niet als 
leen in korven ende holle Boomen en verber⸗ 
gen / maer oockin de Klippen ende hollen 
Der aerden: 't Wordt van Vele Mivieren bez 
fpoelt ; de ftil-ftaende wateren krielen van 
bis. Men feght dat inde bzijhepdt ban Chel- 
me de afgehjauwen tacken der Pjn boomen / 
twee of drie jaer gelaten op daerde lig gé/ al 
fo hart worden / ja veranderen in freen. Men 
Linter oock beel Wit krijdt. 

Det Landt ban Pomeren is black / ende 
beeft feer wepnigh geberghte: Is (in gene⸗ 
rael gefproken) gants vrũchtbaer / ende van 
Beel Wateren befpoelt / zjne velden zijn wel 
bebouwt / ende heeft veel ſchip· dragende Ki 
bieren, Heeft fodauntgen overbloed Lan tam⸗ 
me Beeften/ Boter/ Koorn / Honigh / Was / 
ende diergelijcke dingen / dat het veel omleg= 
gende Handen daer mede voorſiet. DA: 
woonderen vergaderen het Amber / dat hun 
het Zee-\ater op-werpt/ doch veel min als 
die Bau Prufsien. ur 
_Prufsien draeght alles in overvloed / ende 
is veel geluckiger dan vele fijner gebupren: 
Want Het ís ban alle Banten bermakelijck, 
ende feer gemachelijck/ tan Wegen 't groot 
ghetal der Havenen die het op de Baltiſe 
Zee heeft/ oock vele Zee-galphen ende ku⸗ 
ften. De lacht ig daer foet ende gematight / ſo 
datmer een qroote memghte Lan alderlep 
Beſtigel vindt, De aerde draeght overvloe⸗ 
digh Koorn / t welcke het Poolſe ende Lit⸗ 
thouwſe in goedheyd overtreft . Heeft Wijz 
ders/ gelijt oock alle andere Poorderſe Lan: 
dẽ / overvloed van Honigh ende Was / twelt 

ſymeeſt upt halle Boomen halen. Daer fijn 
feer graate ende wijde Wilderniſſen / vervult 
met uptnemende groote Wilde Beeften / on⸗ 
der De welcke oock de Wilde Bufſels Clans 
den ende eerden gerekent Worden: Soo 
zúnd'er oock Veel ANvieren / Meyzen / ende 
Poelen/ die gants bis-rijck fijn; van welcke 
IBepzen de fonumighe7. Poolfe Milen inde 
ronde fijn. 

Oude zeden. 

Gelijch het alſoo is / dat de Polacken ban: 
de Slavoenen ghefprotensijn/ fo hebben fp 
oock hare feden feer lange behouden; fo dat/ 
Wetende de eene / men lichtelijck de andere 
begrijpen kan. Omdaernu pets Lan te ſeg⸗ dn ag a 

hare kinde⸗ 
ren eenen 

gen/ Wanneer fp hare kinderen eenenname P 
Wilden gheven/’t welck niet eer ghefchiede 

XV. 

voor datſe groot waren / geleyden fp die na „ame gabẽ. 
den Tempel haerder Goden / ende ſnedent 
zijn eerſte hap? af/ hun dat ſelve als tot ee⸗ 
nen Gods- penning opofſerende / voor den 
dienſt die Dat kindt hun * moeſte. 

0 
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toe beriepmen de Vrienden ende JD aghen/ 
om vrolijck te zjn Ende men offerde aldaer 
daneen Verckenende Gemengelt water. De 
Goden/ die fp aenbaden/ Waren leſſan, fa 
beelte (egoen als lupiter, Ladron fo beel alg 
Plato, Niam fo beet alg Diana, Marzam fo 
veel alg Mars, Ziziliafo fo beel alg Ceres, enz 
De Zienane fo Veel als Ceres, hebbende ban 
defe Goden eben fodane mepnirge alg ande⸗ 
te Volckeren / ende offerden hun op de felbe 
wijfe als de Griecken ende Homepnen/ ver⸗ 
eerende hare vperdagen met Banguetten/ 
Danffen/Befangen/ende andere vreughden. 
Dugloflus den Wiftorp-fchzijber ſeght / dat 
deſe maniere Lan doen geduert heeft tot op 
zijnen tijt / namelick / naer dat fp't Chriſten 
geloove ontfangen hadden / ja oock noch te⸗ 
genwoozdigh/ als de Litthouwers danffen 
ende vrolijck zijn/ verhalen fp dit Woozt La- 
dron tot verfchepdeumalen/al fiugende met 
een groot Hantgeklag. De felbe DuglofTus 
feat /-datfe noch tateenen God aenbaden 
Zivie, betepchenente de Lorht/ de welcke 
dé beftelden ſterckte geeft: Widers de God⸗ 
Dinne Pogode, ’t weſck de ſchoonhept ende 
matighepbtdes Lochts was, 
De Hitthouwers hadden eertijdts als 

Goden in grooter eeren het Vupe / de Vof 
fen/ de Derpenten/ die fp oock m Hare hup: 
fen onqueeckten/ als hare Dupf-goden/ enz 
de offerden de felve, Zp aenbaden oock ’tgez 
heplighde Lup: / ende beWwaerdent oock in 
fulrker Wijfe/ dat het nopt uptghebluft en 
Wiert / ende dat door middel haerder Offer: 
Priefteren. Wanneer pemant fieck Wag/ 
inghen zijne Prienden bp defe Prieſteren / 
he ondervraghende of hpin ghevaer des 
doots was / oftentet. Deſe Prieſteren gins 
ghen bp nachte tot dit Pupy/ ende deg andes 
ren daens antwoorden fp hun / fegabenbe, 
datſe den geeft des fiecken ontrent het Pup: 
Hadden fren fweven. Eenige diep int Landt 
aenbaden de Somne ende de Boſſen / ende hoe 
een Boom hooger was/ hoe fp hem meer; 
der eere beweferng Dare Serpenten oferden 
fp Panen/ ende voeddenſe met melck. Alle 
jaren na dendogſt hielden fp folemnele vyer⸗ 
dagen:eude Varden oorlogh wederfieerende/ 
branden fpeendeel Landen verkregen roof 
tot ofſerhanden / oock moft fomwijlen eere 
haerder ghevanghenen huntot Offerhande 
ienen. Als vemant onder hun ftacf/branden 

fp met zijn lichaem alle zijne koftelijcfte Ju⸗ 
Weelen ende befte Paerden / offerende Melck 
ende Bonigh op zn graf. 

De Samogithen en hebben niet feer lange 
kemuſſe gehadt van Gout / Silver / Koper/ 
Uſer/ noch ban Wijn. Onder hun was ghe⸗ 
gozloft een man meer alg een D2ouwe te 
mogen nemen/ ende den fone zijn Dtiefmoes 
Der nazijng Vaders doot te trouwen/ alg 
mede den broeder zijn halve ſuſter. PBoor Daz 
ren grootften hielden fp ’'t vup2/ 't welck fp 
heyſigh achteden/ ende nimmer uptgebluft 
en wiert/onderhouden zijnde ban hare Prie⸗ 
fieren op eenen hoogen Bergh. Zp aenbaden 
eenighe Boffen/ als de woonplaetfen haer: 
der Goden/ achtende oock de Dieren daer 
in boor hepligh. An defe Hoffen hadden fp 
eenige Schoorfteenen/ d'een Van d'anderen 
ftaende/ boor de hupfen ende hupfgefinnen/ 
in de welcke fp de lichamen ban hare befie 
beienden verbranden, met hore Paerden / 
Zadelg ende Darnaffen/ oock Hare koftelijc: 
fie kleederen. Dicht by deſe Schoorfteenen 
maeckten fp ſchabellen ban korck gemaect/ 

dranck / geljck alle Noorderſche Volckeren / 

op de welcke ip de (pile berepden Lan meel/ 
in forme als kafen/ ende goten Bier op het 
bup2/ wanende dat de fielen der dooden) 
Wiens lichaem fp daer berbzant hadden / des 
nachts aldaer quamen/ ende haer genoegen 
namen, Judien pemant onder Haer het mins 
fie ghewelt aen defe Boſſen / Bogelen / ofte 
Beeften die daer in waren / guame te doen / 
dien wierden zijne handen ende voeten door 
Dupvelfe konften gekromt, d 

Die ban Lijflandt hebben langé tt woeft 
ende onghemaniert geweeft / byng in allen 
deelen de manieren der genoemde Volcker 
ren/ int aenbidden der Goden/ na volgende. 
Waren oock fo flecht/ dat ſy den Bough 
uptgeparft hebbende) het Was wegh Wiers 
pen/ alsof het vupluis ende nerghens toe 
nut geweeft hadde. Dp hadden het woorde⸗ 
ken Tehu altijt inden mont/ ban’t welcke 
Die van defentijdt noch de uptlegginge ofte 
beteyckeniuge niet en Weten. 

Die ban Pruſſien Waren boor defen feer 
Wzeet ende Wildt/ende groote dronckaerts: 
de melck ban Koepen Was haer grootte 
lechernp/eerfe ’t verſtant van Mede te mar 
ken hadden. amen fo bele Wijven/ alg 
hun geliefde, houdende de ſelve ſo kort alg 
offe hare Dienftmaeghden geweeft hadden. 
Hare dooden begroeven fpimet hun rückſte 
meublen / Wapenen ende Haerden: Ende ter 
Eerender gene die inden oorlogh bleven / ofs 
fecden fpeeren der gevangene bpanden. Sp 
aenbaden't Vuyz / de Some / de Mane / Bee⸗ 
ſten / Serpenten/ ende andere dingen. Waz 
ren den ghebzeckigen nootdzuftigen feer bez 
bulpfaem: maechter geen werck van Gout/ 
noch Silber.Zp hadden beel ſchoone boepes 
ring Ô Dat fp boor andere Wolle Kleederen 

plden, 

Huydenfdaeghfche Zeden. 

De Polacken ziju hupdenſdaeghs bande xv ir. 
wreetheydt der oude Sarmatos gants ver⸗ 
vreemt / alg mede Lan Hare bothept. Zp zin 
Wijs ende befchepden in hare handelinghen / 
ende den vxemdelingen lieftaltgh. Shuden 

ke 

1 feer toegedaen. De Letteren die fpiut ſchrij⸗ 
ben gebrupcken/ zijn eenfdeels Griechfche/ 
endeeenfbeels naden aert haers Lants. De K 
JRannen erde Wrouwen gaen bpna op de 
Griechfche Wife ghekleedet. Diefte ende De Polac-⸗ 
Booverpe is bp huneen plens ere ie hetkensĳn 
Landt dermaten Daer af bevrüdt / dat een Noh Diefs 
Man des Winters genoeghfaem alleen met 5335 
zünen Wagenende Paerdé een langen wegh ob. 
dooz ’t lant reyſen kan/ fonder Van pemandé 
gemoept te worden, Bet zijn lupden bol aller 
neerftighept/ ende die Van bele talen goede 
Kenniffe heben / boornemelijck bande La⸗ 
tijnfche/ welcke ban cen peder op Dorpen 
fo wel alg in Steden gebrupckt wort / gelijc 
zijnepghentale/ ende dit fo wel Ban den arz 
men als banden rijchen. De Poolſe Edellup⸗ 
den gaen gaerne deftigh gekleet ende gewas 
pent/ zijn ban vatueren dapper. Gen Edel⸗ 
man (ban laghen ſtamme) Door pemanden 
ban hoogeren ſtamme berkozt zijnde/ en fal 
Dit niet berdzagen/ maer zijne vrienden ende 
bekenden dit te kennen gebende/ bp een bers 
gaderen) die hem oock gacrne/ om ’t aenges 
dane ongelijck te wreken / in alles helpen fulz 
len. Int genevael gefpzoken/ zijnfe eer overs 
dadigh/ dan mildt/ want fpeen eere flellen 
int bancquetteren ende een groot weth, 

in 

etc 

| 
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ouden. 
De Litthouwers inden Winter dod? haer 

„ Landtrepfende/ gelepden fich bp de Poort: 
ín ‘Lie ſterre geluck menter Zee doet.En gebzupr- 

Mouwen Hen gheen gelt. De Pzouwen hebber (Hoo: 
Wort beroogs toelattiige haerder Mannen) eenige Boelen / 
left nevens die fp bp luſten ypelijck gebrupeken ; doel; 
baren ghe· foeen getrout Man eenige Dol onderhielt/ 
troubelman Dat foude hem tot fchande gerekent Worden. 
sg De Bouwelicken worden onder Bun feer 
gebgupeke, lichtbaerdelijcken ghebroken / ende gants 

pep ven luttelgeacht/ malcanderen ontſlaende / ende 
u. —— hertrouwende alſt hun belieft. 

ie Schapenmelck is haren beſten dranck. 
ꝑ ſpreken Slavoens / gelijck oock de Po⸗ 

acken. Tegen pemant ten ftrijde treckende / 
komen fp teel meer ſchoon gekleet/ dan wel 
gemoedrght: ant die niet mede ten ſtrij⸗ 
de tvecken Wil (wel verſt aende vande db 
Tupbden) die mach 'tfelbe aen zijnen Overſten 
om eenen geringen penning uptkoopen. Ha⸗ 
ve kleedingen zjn lang a dert Tarta- 

® 

6 ban Maeghden ende Rnechten te onder 

ren; gebzupcken Lans eñ chtlt ahelick 
de Bungatife: Hebben goede Paerdem maer 

nmeeft ghelubt/ ende onbeflaghen/ ende 
eftueren bie met een entkel toũw / ſonder 

eenige toom; rg hid 
Bet boltk iſſer feer ellendigh / ende wort 

EAlen agen in grooten dwang gehouden / Want de Weer 
ftaet rd ren door t ZRandt reyſende / verfelfthapt met 

en geet getai Lackepen/ gaen in der Boe: 
“ren hupſen / ende nemen daer alles Wat hun 
aenftaet/ ja geven hun dickmael noch Hagen 
toe. Genen Pachter en mach boor sijnen 

nimmermeer met ledighe handen 
“komen; ende.d' andere moeten noch afte we⸗ 
Ke / behalven be renten die ſy hem opbien- 

/ twee of drie daghen om met boor hem 
ercken. Fndien de hupſvrouwe van haren 

Pꝛochiaen ſterft / ofte dat hp trouwt/ ofte 
bat hem een Windt geboren Wort/ is een pes 
der ſchuldigh hem éen ſeeckere ſomme gelts 
te geben/ alleen daerom Dat hp hun ’t gehee⸗ 
le Geer door de biechte hoort. Do pemant 
Een miſdaet bedreven heeft/ die des doots 
waerdigh is / die moet ſich (elven opbangen/ 
fa haeft 't bevel van den Prinre gekomenig/ 
wort anders (eer wzeedelijtken geflagen en” 
be gepijnight/ ende bannoth evenwel opge: — * 

De Ld anders zijn tot de gapend en⸗ 

deſe onghebonden 
der Grooten e—— ban elders. “Der. 
meeften 
booghſt 

int 

wen B an Lijflant, berdaet ende qulftghepdt verquiſten. De 
deel Blaten: ende. 

gen dert honger/be llagen / ende tpzarinpe der 
Beeren) wegh loo t/ Mast Ld 

tan fingen/ Guplenfe gelijck de Wolven, enz. 
de Gebben geftabigh (gelijck fp ban „utg gez’ 
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Woon ziju) het Woot Tehu in der mont; 
vraeghtmen hun wet fp daer mede mepnem 
fp ant woorden dat fp treten weten/ maer 
Daer in de maniere haerder voorſaten ghe⸗ 
bruycken. Domma/defe menſchen leveñ als 
Beeſten / ende worden byna eveneens gehan⸗ 
delt · Als ſy een doot man begraven ſullen / 
—— rontſom hem / aldzmckende/ hem , 
oork daer toe noodende/ende gieten dotk den 
dranck over hem, ende alſſe heim in het graf 
leggen/ ſtellen fp een fleſſehe Wüns / Spvſe/ 
ende een weynigh gelts bp hem em zjjn reps 
fe te doen: ende terwijleh datſe van He Bupt⸗ 
ſche Bidders beheerſt Wierden, fepden (p tot 
Den dooden: Gaet henen in d'andere werelt, 
alwaef ghy over defe Ridders heerfchappye 
hebben fule , gelijck {fy in defe werelt over u 
ghchadrhebben. So pematit een zouwe 
trouwen Wil/is hp meert tüts genootdruckt 
de ſelve te ottfchaker. Cen platten Lande 
nt berfchepden tale gefp2ofien; maer in 
de Steden ende op De Kaſteeſen ſpreecktmen 
ten geet — PE 

Die Van Samogithien zhn ban ſchoone Samogi⸗ 
ende grooter geſtaſte; maer ougbetnaäniert/ tbanen zijn 
bot ende wilt: tout ende baerdig} ter oplos Wiler 
ge. Hare Paerden zijn cleyn / doch ſterck en- 
de gauw. Spbeploeghen haer Lándt niet 
inet ploegh-pfers/ maäermet kouters ban 
hout / gelijck de Moſtoviten oock doen. Sp Troutven 
trouwen Heel Drouwen/ende Dat fonder ee⸗ bele Brou⸗ 
nigh onderſcheydt ban bloet ofte maech⸗ wen / oock 
fchap , behalven broeder ende fufter/ oft fender ons 
moeder ende (oon te (amen, En gebrupcken Perfcherdt 
geen gelt: maken hare hupfen lacglj/ enbe fepap, S 
decken die met flick ende ſtrooz Den ſchoor⸗ 
—* ofte vuyrſtede is int midden des hups / 
ebbeude boven int dack niet dan een ven⸗ 

ſter / weltk het — oor sijne 
klaerhepdtmededeplt, Wen gantſchen dach 
fteocken fp vupr / van wegen de groote kous 
de Die daer is. Menſchen ende Beeſten ver⸗ 2 
nachten ſonder onderfchepdt alle te ſamen win: 
onder een datk. De rúchteghebzupcBenia … 
plaetfe ban Goude ofte Dilbere baten/Bufe 
fels hoornen / die daer the beguaem geimaect 
zijn. Spen beſigen gene ſtoven / als hare. gez 
bueren: zijn vannatũertẽ genepgbttot waers Zin ghe⸗ 
ſegghen ende tooverpe, In kleediughe eide nepobt tot 
fpraechie en berfchilleu (Bhiet bele bnden Toobderpe 
BEIDE en dt on tn aa ad benen 
Dik Han Maffovien eu zit Den Polacken “SET 

fn feden/ Kleedingen Ende fpzake niet feer ons 
gelück / beh alveñ datſe int ſpreken noch ees 
nige blafingé daer bp doen/ die huu een Weps 
Hen ed geef —5* ſeer moes 

ende dapper ten ſtrübe. en Hz De Dolhiners zón aac vol daprechene 
ende moets: Ed met DE Guſſiers 
eenerlepfpzake ende feden. 
De Supderfche Kuffers zün fiectk ende, 

dapper / ——— ter oorſogen den 
ende een ban twaelf boetenlang; spa — 
den name van Koning uptermaten hatende, 
De Polatken houdẽ door dit gantfche Kant, 
ftercke garniſoenẽ / ſo zijn ootk de boornaens, 
fte Bidders ende Edelen deſes Landts Po⸗ 
ackeu. — 
Die ban Pomeren hebben fo wel be feben- 

als de ſprake der Wandalen bewaert tof op. 
den tijt datſe ’tCHhriften-gelaobe aennamen,. 
etide tfedert hebbenfe de Barile ſprake gen⸗ 
gewent / díe fp # Maat foie | k t Lee js 
Die van Pruflien, erde boortiemelijck ben: 
Adel / zijn Ban den Duptſchen geſproten / en⸗ 
de behouden beel van hate feden, Dare hup” 

Db ú ſen 
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ntimme ren fp veel hoogher / als be Polac: 
èn doen: zijn konftiger ende neerftiger/oock 

mêt beter Politie berfien als de andere: 
t welcke doch nweft banden Hooghdupt⸗ 
{chen herkomt. 

Rijckdommen. 

De rijckdommen ban die Lan Polen bez 
Waer ín de ſtaen ín de menighte deg graens / en koorus / 

rijckdom bã 
Polen 
ſtaet. 

be⸗ 
waer af een uptermaten groote menighte 
voortbꝛengt · Sy maken oock een groot gelt 
van baren Honigh ende Was / als mede ban 
haer Vlas / Kennip / Oflen/ Schapen, Paer⸗ 
den ende Buffels. Maer den voornaemſten 
rijtkdom konit van de Zoutmijnen ban Ol- 
cen; gevonden inden Tare 1252. ende ban die 
Van Velifque. Dit Dout komt eenfdeels ban 
eenige Mijnen / eenſdeels ban fommige Fon⸗ 
teynen; ſo datment eenige ſieden moet / ende 
“andere in d'gerde bint, g 
Sy eutretken oock niet weynigh peofijtg 
Yan hare Wzup2/ Pfer/ ende Koper-minen/ 
de Welcke daer beel zijn. Dan het Amber 
Ct welck de Zee aen Gare firanden fpoelt) 
maken fp jaerlcx groot gelt: oock konnen 
p wel eenigh nut Dan hare fulffer-minen 
rijgen. 7 — 

Dantzwijck zijnder weynigh 
habenen / daer de koopmanfchap ſeer Groot 
ig: maer te Dantzwijck wort dagelücx meer 
alg 1000. laſten Rooꝛn ende Garft/ verkocht 

of Lermangelt/ behalven het Bout/ Peck, 
Teer / Wlag/ Kennip/ Bier/ Ende een me⸗ 
nighte ban andere Koopmanfchappen. 
In Polen Woet oock grooten handel ghe⸗ 

dreven metde Voeringen ende Bontevellen 
ban berfchepden Beeſten / als ban Maer” 
ters / ende Doffen/ die leer koſtelijck zjn, 
De inkomften en zĳn fo klepn niet/ alg 

— ſommighe meynen: Want eerſtelück / de inz 
de inkom⸗ komſten des Konings / diemen voornemelijc 
ften der Hoe Vande Soutmijnen ende Silvermnẽ trect/ 
ningen ban bedragen jaerlijcr Goooco. kroonen. Wel ig 
Polen zijn. Waer/ dat den Kouiug Sigifmundus Augu- 

ftus een Deel Van dien verpande/ als mede 
dat den Koning Henricus de Valoys, een jaer 
boo? zijn vertreck / Willendeeen deel des A⸗ 

dels Berbindé vervreemde meer als zoocoo, 
Daelders aen Menten. Maer de Koningen 

‚ Konnen hare inkomften grootelijct vermeer: 
deren / ende dat doorde doot, der Epgenaa 
ren /applicerende de goederen tot Be Eroone, 
in plaerfe datfe die den particulieren plach- 
tente gheven. Nu kanden Koning sock het 
meerendeel deſes inkomiſts berfparen/ want 
Wanneer hp in Litthouwen í8/ Wort hp met 
zijn gantfche Hofgeſin aldaer gedefrapeert/ 
alg mede ineén gedeelte Yan Polen, fo lang 
Hp ín die Provintien is. Do (ouden oock deg 
Konings inkomften veel grooter zjn / indien 
Ip nfet alte groote mildighept jegens zine 
Paltsgraven ende Kaſteleyuen en gebruyck⸗ 
té/ bert Weltken hp gewoonlijcken de twee 
Derdedeelen/ oock fomtijte meer/ geeft ban 
alle de gherkobrigkepben haers gouverne⸗ 
ments Doch in tfjden bau oozloge ende aen⸗ 
flagen ban gewithte / 1ta dat de deliberatie 
Der Aicks dagen geloten is / befwaert men 
tvoſck met groote ſchattingen / ſo op de 
Tanden / alg op andere waren / 'twelck foo 
grooten ſomme bedraeght / dat deu Koning 
Stephanus Batthori een krachtige oorloge 
uptſtondt teghen den Moſtoviter den tijdt 
Han drie jaren se 
Den rcakdom ende goederen Han den Az 
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Verhael van den Staet des Konings van Polen, 
del 3Ún onder hun ende de Beeren redelijc: 
ker Wijfe berdeplt: Want d'eene felden beel 
rijcker is als d'ander; oock zijnder weyni⸗ 
ge/ Wiens inkomfien boven de 25000. kroo⸗ 
nen bedragen: Wier upt moeten gefloten zĳn 
de Bertogen ban Kufland ende Koning{ ber- 
gen; want bie den Honing Lan Polen tot ha, 
ren Overſte niet en erkennen; maer deerſte 
den Denemarcker/ende de laetfte den Bzan⸗ 
denburger. 

Sterckten, 

Defes Tandts ſterckten beftaen in lijf: 
tocht/gelt/Bupterp ende Voetvolck / Wape⸗ 
nenende Ammonitie van oorloghe. Van de 
lüftocht ende ’t gelt is hier boor ghenoegh 
gefpzoken/ laet ous komen tot de reſte. Den 
Adel ig berplicht den Koning op zinepghen 
beurs te dienen / ende dat tot beſchernunghe 
des Landts. Deſe dienen te Paerde / gewa⸗ 
pent op onfe Wijfe/dorh wat lichter; ſommi⸗ 
ge gn oock geWwapent als de Cartaren/enz 
de Wozden Kafacqtien ghenoemt/ welckers 
Ampt niet anders ig dan rooben/ verwoe⸗ 
fien/ende alles afbzanben: defe gaen tec oor⸗ 
loge fger heerlücken gekleedt zijnde/ dragen” 
de kafacken die met Gout ende Silver ghes 
boozt zijn / plumagien op den Boet/ ooch A⸗ 
rents vleugelen / ende andere dingen oock 
met bele Danen van verſcheyden verwe en⸗ 
de fatſoen / om ſich onderlinge te erhenneny 
ofte om haren bpanden verſchrickeljck te 
ſchijnen. Bate Paerden zijn ban tmiddelbaz 
ren trét/ maer veel vaerdigher / ende moedis 
ger als de Duptfche. Ren mepnt dat Polen 
Wel iocooo, Paerden / eude Litthouwen 
70000. opbꝛengen ſoude in tijt ban noot:doch 
ed Poolſe beter alg de ZTitthouwſche 

aerden. 
Een groot getal Kuyterye houden fp ders 

maten in Waerde/ dat ſy / bevachtende alle 
de macht ban andere/ / weynigh forghen om 
eenige fterckten boo hun te maken. Sp ges 
looben/ dat de Lepzlegeren door defe opene 
plaetfen ghelept zijnde tegen hare bpanden/ 
met meerder tauragie behoorente bechten 
voor haer Vaberlant, Vrouwen / Kinderen; 
Vꝛyheyt ende al hare goederen. Sp beloo⸗ 
ben gewilligh ninmermcer haren bpanden 
den rugge toe te keeren / hoedanigh accident 
haer oock overkomt. 
Sigiſmundus Áuguftus beproefde menichz 
malen om de Mijcr- dagen te doen beflupten 
pets tot de fortificatie ban Krakow, ban we⸗ 
gen de gebupsfchap des Keyſers: maer nopt 
en heeft hy hun daer toe konnen bzengben; 
eenifdeelg om datfe den Koningen geen geles 
genthept geben willen om fich abfolute Beez 
ten te maken/Door middel der Garuifsenen/ …— 

hſaem bes 
trouwen op hare machtende- couragiedie 
als mede om datfe hun ghenoeg 

fp hebben omm haer-Bijch te befchermen, 
Open hebben gheen veetvolck/-Want de 

wapenẽ beftaë gebeelijcken onder den Adel / 
Die niet gewoon en is te voet ten oorlogh te 
gaen: maer Wanneer fp eenigh boet bolc Lan 
noode hebbén/ behelpen fp — Hoogh⸗ 
duptfche ofte Hungerſche knechten. So dat 
den Roming Stephanus hadde in zijnen aens 
flach op Lijflandt 16000. voetknechten ban 
deſe beÿde vatië/ende meer alg 40000, Rup⸗ 
terpé dea Bcr in zijn Leger. 
‚Cot het boeren ban’t ghefchit ente-tbt 
Pioiuers gebruyckenſe Tartareneude Boer 
ren haers epgen Landts, ard ze 

geſchu 
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Diſco 
ober het on 
Berfchept 
neg abſo 
ten kos 

MES be baerdighept. Want tot de macht Lan ee 
ces Nigen ſtaet (hoedanigh die oock (p) Worden 
tee Dier conditien berepft) namelijck datfe des 
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gefchut ende Ammunitie ghenoegh berfien/ 
Want de Cdelen hebben Heel deffelfs op hare 
Kafteelen erde particuliere Noten: oock fo 
ig Polen dicht aen Duyt{lant gelegen/’t welc 
Hele Metalen boortbzengt/ ende veel Mee⸗ 
fiers heeft om dat te gieten ende te berepdé; 
fa dat dit Lant hier af fo beel temeer Geeft/ 
als het te min Foꝛten heeft. 
Doch zijnder oock eenige fierckten/ alg 

Lempurg, ende Camenez in ’t Zuyder-Ruf- 
fien: het Kafteel ban Krakouw ín Neder-Po- 
len: Polofque op de FProntieren ban Mofco- 
vien, ende Mariemburg met noch eenige an⸗ 
Bere plaetfen ín Pru(lien ende Lijflandt, eude 
Die gheſterckt zijn niet banden Polacquen / 
maer door de Duptſche Bidderen/ doen die 
t ſelve befaten. 
Deſe macht nu / daer Wp af gheſproocken 

hebben / zijn ſodanigh in ghetal ende quali⸗ 
teyt / datter wepnigh Konmgrijcken in Eu⸗ 
ropen zijn / ick en ſegh niet die haer te boven 
gaen/ maer, die haer gelijck zijn: Cot deſe 
macht ende ſterckten en ontbzeeckt niet alg 

ftaets epghen/ ende niet ban elders gheleent 
nínge/ ende ofte gebedelt en zijn groot van getal/ dap⸗ 
etnes geko” per / ende vaerdigh: Eyghen / om datmen 
té Woninge. (geh op een anderen (waerlijck mach vbetrou⸗ 

XXI. 

Wen: groot Lan gien, op dat/ fo Wanneer 
eenigh ongbheluck overkoint / men noch oe 
berfchot hebbe om't boorgaende berlies te 
ftutten ofte te repareren: Dapper / om dat 
t getal fondér dapperheyt nergens toe nut 
en is / ja ſomwijlen meer ſchade als voordeel 
Doet: Vaerdigh / om datmen zine ſterckten 
lichteljck byeen kan brengen/ waer die van 
noode zijn. Dit laetfte doch ontbzeeckt huns 
Want de baerdighept eenes Krijghftuchts 
dependeert voornemelijck vande authori⸗ 
tept des Princen/ ende van de vagerdighept 
des geltẽ. Fn Polen enmach den Koning 
níet refolveren/ noch eeven oorlogh aenvan⸗ 
gen/ noch fchattingen in ftellen om gelt te fi⸗ 
neren/ fonder bewilligingé der Lijcr- dagen. 
Be Bder-daghen op de welcke men veel 
volcks Han Wijdtg en züdts vergaderen 
moet/ zĳn alg inftrumenten ban bele fluc- 
Ken/ die niet beel en vorderen dan ín feer lans 
gen tijt: baer mennochtang in den Krüghſ⸗ 

andel fodanige Princen boo, vaerdigh enz 
be haeft 5 houden moet / die by hun 
felben refolberen mogen / endet gelt ín haer 
gebiedt hebben. 

Nengaende nu hare macht ende ſterckten 
ter Zee/ moetmen weten / dat hare Sche⸗ 

nwepuigh ſnelheyts hebben / mits datſe 
onder wint noch roeren noch omkeerẽ kon⸗ 
neu; de groote Galepen keeren huneen wep⸗ 
uigh beter maer, — ſo dat daer niet 
dan de middelbare Galepen tot deſen bez 
guaem zijn. vat a} ae) 
„Bare gebueven die fp tot bpanden hebben, 

zĳn Boornemelijtk defe: den Sweder beſit 
eenighe plaet fen ín Läjftandt, met den weit 
Een hy / al& mede met den Brandenburgher 
ende Koning, ban Bohemen, meer als zoo, 
jaren oozlo —55 heeft. Aen d'ander zij: 
De paelt den Polack/ aen den Moſcoviter / 
— ende Turck, Dan den Moſtobiter 
uilen wy Gier na fpzeken. Den Peecop der 
@Cartaren ban Het -Caurife Cherfonnefp 
quelt hun feer —5257 — ende bran 
de dat voornemeſjck in Podolien eude-Vol- 
hinien, Den Turck ig dock Polen (eer ge⸗ 

naerdert door het nemen ban Walachien, 
— eertijts de kroone van Polen eygen 
as. 

1 
ï 

hd 

Gouvernement. 

@mnu het Poolfe Gouvernement te xxr1; 
doorfienende neerſtelijcken aente mercken/ 
fchijnt het meer een epubſjcque dan ven 
Monarchie te zjn. Want den Adel/ de welc: Boedanighe 
ke opde Ricxdagen ende inden Haedt groo⸗ maniere Vau 
te authozitept heeft/ berkieft den Koning) Fgtringe in 
hem fodantghe authoritept ghevende alg , gp 
bun goet dunckt: ende defe macht des Adels mort: ende 
vermeerdert ende Waft noch dagelijcx: aen⸗ bande groas 
allan datfe in de berkiefinge deg Konings) te macht 
p gene fopme noch regel hebben/ noch door Des Adels 
gefcheift/ noch door traditie, Men weet al- Aldatt, 
leenlijck/ dat den Aerdtsbiſſchop Lan Gnef- 
ne fouberepne macht heeft/ Wanneer daer: 
een ftilftandt int Micke balt (want defen ift/ 
die de Landtdaghen beroept/ in den Baedt 
prefideert/ende den nieuwen Koning proclaz 
meert) ende bat de felbe met den Aerds· biſ⸗ 
fchop ban Leumpurg ende hare Suffragas 
nen/ (die 13, in ghetal baren) ende de Paſtz⸗ 
graven(zijnde 28. ſterck) ende de Opper- kas 
fielepnen (die zo, fterclt waren) eer dat den 
Koning Stephanus nfeuwe —— 
Paltz· graven ende Kaſteleynen in Livohien 
(doen hp dat geconqueſteert hadde) inghe⸗ 
ftelt hadde/ met noch een klepn ghetal an⸗ 
dere Perſoonen in defe verkieſinghe kor 
mert. 
Des Landts-Agenten hebben daer oock 

eene feechere authozitept. Defe worden gez 
noemt Nuntij terreftres, die met beurten van 
Landtfchap in Landefchap als Ambaſſa⸗ 
deuren zijn, Deſe vergaderen hun ten tijde 
van Rijcks· dagen in een plaetfe dicht bp 
den Kaedt: aldaer berkiefen fp twee Maer⸗ 
fchalcken/ door de welcke fp hare mepninge 
den Bacdt te kennen geben / dod, ’t welche 
fptfedert eenige jaren herwaerts ſodanigh 
genfien berkreghen hebben / datfe fchijnen 
hoofden ende Kutheuren der publijcke delis 
beratien des Koningrijcks te zijuz fo dat oac 
fomimige lieber gewit hebben Tandts· A⸗ 
enten als Gaetfbeeren te zijn. Alle defe te 
amen bekozten altijdts meer ende meer de 
macht haerder Peincen/ fo menighmalen fp 
tot de verkieſinge van een nieuwen ſtomen. 
Doch alhoewel dat de kroone Lan Polen dez 
éndeert Van de Hype berktefinge des Adels / 
o en leeſtmen nochtans niet / dat fp het Ko⸗ 
ninglijcke bloet opt bande ſucceſſie berooft 
hebben / om het üjcke aen eenigh ander gee 
(lachte: te tranſporteren / daneen mael / nam̃e⸗ 
lück / wanneer ſy Ladiſlaum afgheſtelt hehe 
bende (dte miet te min Wederom daer na here 
fielt Wiert) fp Wencellaum ban Bohemen 
kofen: ſelfs hebben ſy altüts des Konirgs 
hinderen gere ende reſperkt toegedragen / ge⸗ 
lijck „gen Hedwiges bleeck/ Die ſy gen -Jagel- 
lonemvupthouwelijckten/ ende hem Konig 
maeckten:-eade —— aen Annam 
ghetrout aen Stephanum: Batchori- Sa ig 

— J * „tt 
Ì 4 
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Polen 
Pruiseen etc. 

oock gheſchiedt aen Sigifinundo TII, bie 
—— — de Krdone van bolen verkre⸗ 
gen heeft / omdat hp een Sone Catharina 
Wag/ de Suftet Sigifmondi Augutti, ende 
bande voornoemde Änna. Maer t fp fo dat 
be authozitept des Aonings /als gheſept is / 
van een ander dependeert m't gene wat He 
verkieſinge betreft: nochtans is de ſelve in 
vele dingen abſoluyt / na dat hp verlidren is. 
Want hp iſt die de Lant· dagen afkondiaht, 
oocktijdt ende plaetfe na zijn goedt-dunc- 
ken booxfchzüft. Hy ift die de Wereldtlijche 
diaedts-eeren berkieft/Die ooc be Siffchop- 
in noemt/ bie daer naer Baedtg-heeren blij: 
en/ founder andere fonnalitept daer ín te 

obferberen. Ppís volkomen Heere ban de 
Inkomſten der Kroone/ ende abfolupt Beer 
fmmebdiatelijcken ober zine Onderdanen 
och ober der Edelen Onderdanen en heeft 

ben Korting 

9 sn ads de III. bider Gr jen Gor Erik hek vin el 

hp geen gebiet) ende eretuteert be reſolutien 
ver Bij —— abſoluteljcken. In trimi⸗ 
nele ſaken is hp ſouberain Hechter der Ede⸗ 
lenzende heeft oock alle middel fn handen ont 
Wel te doen den genen die 't hem belieft. 
Epndelück/ hp heeft fo vele macht;/ als hy 
—— — ende ſcherp ſinmnigheydt 

Pán wegen nu't gene bat Wp geſeyt heb: Srote ber⸗ 

vennen De eef ol nn grooter bep ’ nt gene fp willen/ autbo, 
ende hare Ópwarmansertes Konfngs (qhe, des Loollen 
lijck fp felve agen en duxzen maer deie Bels over 
daghen / ende dragen hun te } 
{p zijne Broederen Waren. Endeeven gelij 

zijne Onderdauen regeert (de 
Weltke ſodanigh zijn immediatelic) met vol⸗ 
komen authozitept, alſo diſponeren fp oock 
immediatelijcken oder hare kia vels 

t⸗ 

en Gem als of — 
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Verhael van den Staet des Konings van Polen. 
de welcke fp eé meer dã Kouinglicke macht 
hebben/ fo datfe de felve als Slavẽ handele, 
De Poolfe Koningen / om Haer Kick te 

beveftigen/ hebben een merckWwaerdige fake 
aengbericht/ aengeften dat even als de No⸗ 
mepnen:- hare macht bermeerdert hebben / 
mededeelende het Goomfche Borger-recht/ 
oock Vande Latijnen/ aen de inwoonderen 
ende fteden der verkreghene Provintien: fo 
hebben defe oock grooteljcks haren Staet 
uptgebzept/ geeenight ende beveftight de 
Peivilegien des Poolfen Adels oock aende 
herkregene Provintien / fo door gewelt als 
anderfints/ mededeplende/ makende alfa 
haren Adel ghelijck in alles met den Poolſen 
Noel. In deſer voeghen is ghefchiet datden 
Honingh Lediflaus, Rufsien ende Podolien 
met Polen bereenighde: Sigifinundus 1, 
Prufsien; Sigifmundus Auguftus Litthou- 
wen; ende Stephanus Lijflandt: ínt welche 
fp hun ſeer wel beraden ende voordachtigh 
toonden/ vermidts de eeren ghelijckmatigh 
zünde / ende de gemackelijckhepden even / de 
lupden ín alle nootfakeneude gevaer fa veel 
te bet geeenigbt zijn. 
De dinghen die (uoopende't Gouverne⸗ 

ment) aenmerckeng waerdigh zijn/ sijn De 
gedeplthepden inde Beligie/ die gheftadiah 
bele nijts int Poolfche Bick veroorfaken/ 
ja bpantfchappen onder de Bolckeren ende 
Pupfgefinnen: Dat meer is / de tweedzacht 
der dependentien is groot in dit Koningric / 
vermits Dat defe Kroon de verkieſinghe onz 
derworpen zijnde / drüft de herten ban Hele 
tot de hope ban aen de felvete gheraecken / 
ende natejagenin aller wegen dat de Po⸗ 
lacken aen Buu verplicht zijn: ende Dit voor⸗ 
namelijck ter ooxfake Gan hare repfen; want 
de jeught defes Landts begeerigh om ans 
dere Landen tefien/ komt in ſommigher 

vincen Hoven / ban de welcke fp ghecareſ⸗ 
eert worden; eñ Diefhalben wederom thups 
ghekeert zünde/ ſich grootelicx aen de felbe 
Princen Wederom berplicht houden: waer 
deur dan fprupt (een peder fich verhoobaer⸗ 
digende / naer Dat hp fich inbeelt meeft Lan 
groote Princen gelieft eñ geaffecktioneert te 
zijneen bittere partialighept/na de doot deg 

onings/want den Koñing lebende/ en Vere 
neemt mé daer niet af/ dewijl fp hare Princẽ 
uptermaté feer getrouw ende gunſtigh zijn, 
Daer ig noch een ander verſchil / twelcke 

beftaet ín de ordren der Staten des Rücks / 
namelijck / ín de ordre der Baetfheerenende 
ber Bidderen. Du 't welcke wel te berftaen/ 
men moet weten/ dat/ alhoewel hare booze 
naemſte mepninge altijt ie om hare gemepz 
ne bephept te behouden / die in het hooft ded 
Noels gelit is / nochtans fo heeft de nootſa⸗ 
Kelüchept deg gouvernemẽts ingeboert/ dat 
bie gene die tot ee nigh belept de bequaemſte 
zijn/meeft geachten machtiger zijn dã andes 
ve: dief halven is defe oppermacht gebracht 
tot twe trappẽ / namelit int Paltzgraefſchap 
eñ Kaſteleynſchap / ovbermits dat de voorledẽ 
Koningẽ Lan langer hant inboerdẽ deſe man” 
nen tot gemepne beraetflagingen te roepen / 
niet tegenftaenbde fp macht hadden alles te 
boen fander hun / te difponeren/ te vecom: 
penferenende te ſtrafſen na haer Wel geval 
len, Daer na ig geordonneert/Dat defe Amp⸗ 
teneen lichaem beg Baets wefen foude/ fons 
der de welcke den Koning ban publijegue fa: 
Ken nicten foude moghen noch beraetflaen/ 
noch appzoberen. Det border-deel des A, 
dels ig bpna cen onepndelijck getal Lan we⸗ 
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gende grootte deg Küjcx / ende op Dat een per 
der Edelman / Wanneer de noot verepſt Dat 
ban publique ſaecken gehandelt wort / zijne 
authozitept ende bewilliginge daer by doen 
moge/ ofte tegenfpreken/ ſo is yeder Paltz⸗ 
graef gehouden / ten verſoecke des Konings/ 
ben gantfchen Adei / onder zijngebiedt reſ⸗ 
ſorterende / in een byſondere Stadt te ont⸗ 
bieden / ende de faker voorgeſtelt hebbende 
van de welcke gehandelt moet worden / ende 
haren wille gearrefteert zijnde volgens de 
begeerte der voortreffelckſte / kieſeñ fp dan 
4. ofte 6, Van den haven/ die fp met bolle laft 
ende authozitept fendeu ter plaetfe daer den 
Koning hun beroepen heeft/ ende defe gedez 
puteerde bant gantfche Bijck make eé Cor- 
pus te famen/ ende Worden genaemt de ordre 
Des Hidderfchaps/ minder in Waerde als de 
eerfte/ doch gelijck in authozitept: ende der: 
halven is defe ghewoon altijdt de ordre der 
Baetfheeventegen te fpreecken. De oozfake 
defes tweedzachts ſprupt upt ’t gene dat de 
ordre der Haetfheeren tot oogh-merck heeft 

Boyfake des 
berfch ile 
tuffchen de 
03Dje Der 

den wille des Koniugs te behagen / de Welc: KRaetſheeren 
Ke fpaltijt mede ofte toeftaen/ alg ban denende Des 
welcken fp geloont moeten worden:eñ de or⸗ 
dze des Aidderfchaps heeft tot ooghmerck 
het gemepne befte/ geloovende dat / in dien fp 
geene tegenftant endeden/ (phare vryheydt 
niet en fouden magen behouden/ noch 'tberz 
moeden Van tpraunpe Verbinderen/Waerom 
fp fo feer hun mogelijck is / fich tegen de or⸗ 
dze der Haetf heeren stellen. 
Om uute beter de dingen / die’t goubers 

nement defes Kkontugrijcr betreffen/ te par? 
ticulariferen ende tonderfchepden/ moet: 
men weten datter twee Leden zijn/Waer upt 
den Politijcken Staet beftaet. 

Het eerſte Lidt zijn De geeftelijcke Prin⸗ 
cen/ namelijck de twee Aerdts-biſſchoppen / 
Waer af deneerften ig die ban Gncfne, Pꝛi⸗ 
maet des Koningrücx / ende ghebozen Les 
gaet deg Paus door gheheel Sarmatien, die 
oock de authozitept heeft om de Koningen 
te kroouen: dD'ander ís Die Lan Leumpurg, 
in het Zuyder-Rufsien. Dit Lidt beftaet 
noch upt hele Biffchoppen/ die meeft alie bp 
na graote Princen zijn; ghelijtk die ban Kra- 
kouw ín Neder-Polen, díe ban Pofnan ín O- 
ver-Polen: díe Lan Ploco ín Maffovien, die 
ban Chelma ín Volhinien, die Ban Pref- 
mil fn Rufsien, Die Ban Camenes in Podo- 
lien, Die ban Kiovien ende heel andere. 

Bet amer Lidt beftaet ín den Adel / alg 
jalts-graven/ Kaſteleynen / Veltoverſten / 
Kanteliers / Dice-kancelierg / Koloueilen/ 
Kapiteynen ende andere, Maer naeſt de gee⸗ 
ſtelijcke Princen beſidt den Kaftelepn ban 
Krakouw deerfte plaetfe bp den Koning/en- 
de Woet ghevolght Lan den Palts-graven 
vanKrakouwende Vilna. Onder de Palts 
graven zijn aock eenige @pper-kaftelepnen 
gemengt/ bie na de andere groote ende klep⸗ 
ue Kaſteleynen hare plaets nemen. 
„De Paltzgraven des gantfchen Konings 

rijcx ban Polé zijn die ban Krakouw, banSan- 
domir, ban Lublin in Neder-Polen, van Poſ⸗ 
nan,ban Calis, ban Lanccia, ban Vladiflavië, 
tan Breft, ban Rauw, Ban Ploco ín Over-Po- 
len; den Paltsgraef generael ban Maſſo- 
vien: die ban Drohic generael ban Ruſſien; 
díe ban Belfen Paltzgraef generael van Po- 
dolien: die ban Volhinien generael ín Lit- 
thouwen,bdie van Vilna, ban Troc, van Minf- 
ce, van Kiovien,ban Mifeziflavé, van Vitebſ⸗ 
cia, eñ die vã Poloien. Daerenboven dre ban 

Dd iiij Culma, 

Rid der⸗ 

ſchaps. 
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Culma, van Mariemburg, ende ban Pomeré. 
Awt ganefche Apc zijn ontrent de Go. Kaſte⸗ 
lepns/ ende twee Aerdts-Maerſchalcken in 
Polen, ende fo beel in Lithouwen. Een ghe⸗ 
Ick getal ban Maerſchalcken iffer in Deen 
ende d'ander Lan bepde defe Provintien / dra⸗ 
gende bepde oock berfchepden namen: want 

Verhael van den Staet des Koningsvan Polen. 
bephept des Adels)een groote menighte ban 
berfchepden Beligien gevonden / nameljck Verſchendẽ⸗ 
Joden / Curchen/ Arriauen / Ebioniten / bept ber Kes 
Huſſiten / Gooms-gefinde/ Lutherſe / Zwin⸗ aten ban 
glianen / Mennoniten / ende beel anderemeer. “°°° 
So dat een veder aldaer in vrphept züns gez 
loofs (boornemelijck ten platten leben 

XXV. 

men d'eene Tandts-⸗ Maerſchalcken / ende 
d'andere Hofs· Maerſchalcken noemt. Daer 
zin oock twee Kancelierg/ende fo veel Dicer 
Kanceliers / die twee fegelen hebbẽ / ende gaẽ 
na de Maerſchalcken. Daer zĳn twee Velt⸗ 
overſten / d'een inPolen, d'andere ín Litthou⸗ 
wen, Daer zijn oock 40. Kapiteynen Genes 
rael in Neder-Polé, z0,in Over-Polé, eñ 12. in 
Maffovié,ftaêde alle ter keure des Konings, 

Godfdientt. 

Fn Polen wort (overmits de onbepaelde 

— 

IN. 

mach. 
— ofte Lijflandt, na bat het ſelve 

onder berfchepden Meeſters ende Heeren ce 
nen langen tijt geweeft is / alg nu onder den 
Duptfe KRidderen / Krups-drageren/ ende 
Sroot-meefterg ban Lijflandt, als dan ons 
der den Broot-meefter ban Pruſſien, roots 
Vorft ban Mofcovien, Woningen ban Polen, 
ende Bertogen ban Prufsten, heeft noch eben 
wel bele ban het faet deg ouden Koomfen 
ghelooves behouden. De Eftons, zijude de 
oorſpronckeljcke inwoonderen deg Kants) 

hebben 
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Verhael van den Staet des Konings van Polen. 
hebben feer bele vande felve Heligie behou⸗ 
den: Hare Prieſters eeren (p uptermaté ſeer / 
brengen hun het Sout/ Kaerſſen / ende nieu⸗ 
we vruchten / op dat die van hun gheſegent 
worden Dooꝛt landt hebben fp (eer oude 
Kercken/ die fp met grooter devotie fre⸗ 
guenteren/ houdende het wpwater in groo⸗ 
ter weerden : fp biechten mede / doch is Dit 
phebzupek byna uptahebluft / om datter in 
angentijt gene of wepnigh Prieſters ghe⸗ 
weeft zijn: ſo is oac mede bp hunin vergetel⸗ 
hept gekomen de laetfte falbinge/ 't Heyligh 
Sacrament / ende de beveftiging/ foo dat: 
men dickmaelg ter nauwer noot pemanden 
op — — vinden fal/ Die zijn Vader-onfe 
ban bupten kan/ Waer ín oock fwarighepdt 
balt om hundat te leeren ban wegen 't onz 
derfchepdt haerder ſpraecke · | 

De Duptfen woonen ín de Dteden/ die fp 
ten meeftendeele ghetinumert hebben, Riga 
ig de Booftftadt Ban Lijflandt, inde welche 
niets anders Wan de Boomfche Chriften- 
heyt overigh gheble ven i8/ alg een Convent 
met Nonnen / in de welcke maer twee en 
Waren inden Hare 1587. (waer ban de eene 
loo, jaren / ende d'andere niet minder er 
Was) ter tijt toe Dat den Koning Stephanus 
Barthor aldaer een Collegie ban Fefuwpten 
ſtichtede / Die in Hen Hare 1587. daer upt gez 
dreven Wierden: maer epndelijck tn den Ja⸗ 
te 1591, Doo deu Konuug Sigifmundum ende 
de Statẽ des Rijcx daer wederom ingeftelt, 
Fn Over ende Neder-Polen zijn de Lus 

therfche/ Dwingelfche/ende Meniſten feer 
vermenighvuldight / ende de Rooms· Ca⸗ 
tholijcken gants verinindert. Bet Over-Po- 
lenig minder bewoont van eenighe andere 
RBeligien/ als Roomfche Catholijcken/ dan 
het Neder-Polen, ’twelck door het goet-bins 
Den Stephani Batthoris meeft ghefchiet is / 
die op bele plaetfen/ daerſe bpna bevallen 
was / de ſelve Wederom Herfielt heeft. 
Fu Litthouwen vindtinen befjalben de 

aje berfchepden Chriſtelijcke Heligiën/ noch 
‚_penten bans Veel overighe deelen deg ouden Afgoden- 

De Authou⸗ dienſts: op ſommighe plaetfen aenbidden fp 
Wers 
beden. 

aenge⸗ geren Bupf-godt/ die ſy Dinftipan noemen, 
fo beel te ſeggen alg Heere desrooeks; ofte 
des Dchoosfteens ; hem offerende een paer 
Kieckens / ende houden groote feeftdaghen 
tzijner eeren. Dier milen verre ban Wilna, 
Íneen Dorp des Konings/ genoemt Lavana- 
fchi, aenbidtmen noch hupdenſdaeghs de 
Serpenten. 
Die ban Samogithien Hoeden oock op 

Groote As fommighe plaetfen feeckere fwarte Sers 
— penten/ die Lier boeten hebben / aenſchou⸗ 

Wende de felbe met groote fuperftitie tot 
haerluyden upt ende ingaen; ende fo hun bp 
—— eenigh ongeluck overkomt / ſo wané 
p dat fp den Derpenten te wepnigh eere 
aengedaen hebben. Deſe dragen oock groo: 
te eerbiedinghe tot het PBupr / Donder / Boſ⸗ 
ſen / Sonne / Mane / ende hooghe Boomen 
ofte die (eer out zin. ì 

‚_ Fn bele plaetfen ban Lithouwen offeren 
fp bette Snoecken ter eeren de Goddime 
Tellus, ooc verſcheyden Dieren haren God 
Ziemienny. Ontrent twee mijlen van Vilna, 
aen de riviere Vache, woonen Vele Maho⸗ 
metanen/ die ban Vicholdum een Prince 
ban Litthouwen , ín den Tare 1396, zijnde 
Boen meeft Cartaren/ ghelegert zĳn; defe 
hebben fich oock op bele andere plaetfen 

ropt. 
Int Zuyder-Rufsien bolght den meeften 
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hoop beg Noels de Roomſche Kercke; erde 
t volt erkent d'authozitept Des Patriarchs 
Ban Conftantinopolen, ende Volght de 
Griechfche Kercke. Fu Rufsien en Worden 
niet meer alg vijf Latjufche Biſdommen 
Betelt/ Litthouwen daer onder mede ghe⸗ 
rekent zijnde/ namelijck Vilna;Samogithië, 
Kiovien, lanow, ende Luceorien, met Het 
Aerdtg-bifdom van Leumpurg: Fn welcke 
Stadt noch eenen Kerds-bifehop ofte Daz 
triarch der Armentiers ie/ die in grootert 
menighte op dele Stadt ende daer autrent 
traffigueren. Volhinien, ’twelck onder 
Rufsien begrepen is / (gelijck oock Podo- 
lien) ie de woonplaets deg Hertoghs van 
Oftrogow, de welcke bier duyſent Vaſſalen 
onder fich heeft: defen is het Hooft aller dec 
gener die na dé Orieckfche wife leven. 
Fn Maffovien zijn de Fnwoonderen meeft 

alle Rooms· Catholijck ghefint / fo datter 
andere Religien weynigh ofte geen ghebon⸗ 
den Worden: 

Genealogia, ofte Gheflacht. 
Regifterder Hertoghen ende 

Koningen van Polen. 

Lange Loor Chrifi geboorte hebben in 
Polen, Dat doen Sarmartia ghenoemt was / 
gheweeft Hertoghen ofte Gouverneurs, 
Waer van deneerften is geweeft Lech; ende 
na ben zijne hinderen ende kints kinderen / 
tot dat Den ſtamme ende fucteffie ontbzoken 
heeft. Daer naer luft hebbende in bephept 
te leven hebben fp gekofen twaelf Bayvo- 
des ofte Palt zgraveũ / alleenlijck om dat fp 
cen peder Hecht ſpreecken / ende de gemepue 
Ampten wel bedienen fouden. _ 
De Polachen een langhe Wijle daer naet 

het gouvernement der Paltzgraven moede 
zijnde/ vermits die meer hun epgen/alg des 
ghemepnen beſtes profijt ſochten / Wilden 
Wederom eenen Priuce hebben, die haer 
regeerde / ende Berkozen Gracchum , dent 
welcken zijnen ſone Gracchus ghevolght is; 
defen bau zijnen broeder omgebracht zinde / 
is den felven gevolght die hem gedoot hads 
De; Doch vanden bolcke dieſhalven ſeer gez 
haet zijnde / ig korts daer aen Vandzoef hept 
gelten; na ben welcken zijne ſuſter Wan- 
da gekozen ís: Deſe een groote vicktorie te 
en den Duptfchen verkreghen hebbende, 

heeft haer felven (faomen feaht) den Goden 
tot een danckbaerbhept opgeoffert/werpende 
ne felben van boven neder in de Riviere 
utula. 

Dit geſlacht ín haer wederom ophouden⸗ 
de / zijn Wederom twaelf mannen gekozen 
om De Landen te vegeeren ; doch defe niet 
konnende onderlinghe verdragen / heeft den 
vpanden gelegenthept gegeven de landen aen 
te taften/ de ſelve plonderende/ Ende allefing 
beroobende. Het bolck dit fiende/ heeft ee⸗ 
nen erbaren ende Welbefochten Arijghfs 
man / ghenoemt Premiflaus „ tot haer hooft 
berkozen/ den welcken fp verngemden Lef- 
ko, ban weghen zijne deurtraptheydt. 

Dier naer is een gongeling tot hertoghe 
gekozen, genoemt befkoll. 

Defen liet tot Sucteffeur naer eenen ſo⸗ 
ne/ ghenoemt Lef ko III, die feer wijſſelijck 
regeerde; nalatende eenen wettighen fone/ 
henaemt Popyel, met noch twintich Ba⸗ 

fEarctforen. Wet oppergebiedt gaf hp sinen 
Dd s wetti⸗ 

XXVI 



426 Verhael van de Koningen van Polen: 
wettighen ſone Popyel , ende een peghelick Na deſes doodt hebben de Polacken eenen 
ban d'andere gaf hp eene Pzobintie: De | Bupf-man ——— haren Hertoghe / gez 
kinderen waren noemt Piaftus, (Die oock van ſommige Aur 

defe theuren tot den aldereerftenGauberneur gez 
het * — oprecht —— ende 

F eenvoudi an- Na hem is gevolght zjn 
Popyel,be wet: Beruinus. Spitzigurus. | ore Pr een en ra 

tige fone, Pribiflaus, Spitzmeius. | Duiute/ de palen zjns Kicks Widte ende 

— es 

Boleflaus. Premiflaus. Sbìigneus, zdts uptbzepdende: Defen ig gevolght Lef- 
GEUR: Taxa, Sobeflaus. · | cus, zĳnen Dader in deughden —— doch 

adiflaus. Semian. . Vilmirus. | ín Krigbf-faken onbewurt / ende met bet 
Bis, Scmovitus, Czeff mirus; verkregene te bereden zijnde: Na deſen is gez ddo. ki Bogdalus. Viſſaus. furcedeert zijr Sone Ziemenyflaus,eude was 
Semoniflaus. : gen bzeedt {aem Prince. Dier na ig ghekozen 
Defen Popyel tot de Souverainitept gez | Mizifleus,de eerfte Kriften Bertoge over Po- 

komen zijnde na zúus Daders doodt/ heeft | len, ende dat door begeerte Boleflai, des Ko⸗ 
fich feer onhebbeijek gedzagen/ ende Loozs | nings ban Bohemen, ban de welcke hp oock 
nemelijck tegen den noot-deuftigen Luyden | eene Dochter getrout heeft genoemt Dam- 
fodathpdoor Gods flraffe epndelijck Lan brouka; flerbende/ heeft hp na-gelaten zij⸗ 
den Batten op-gegeten is. | nenfone/ ghenaemt 

ie Boleflaus, gebpnaemt Chabri, de welcke inden Fare ong Hees —— 
ren 1oor, ban den epſer Orthone ĩ ĩ T inde ſtadt Gnefna, de aoe," ge⸗ 
unglijcke Kroone ontfangen heeft / weſhalben hp ban alle Dchrij- 

1 beren geacht ende geftelt wordt De cerfte Koning ban Polen, heeft 1001/4968 
gevegeert 24. jaren, ende wag een upttermaten deughdigh / dapper: 
ende Krijghſ ervaren Prince / de palen zijns Rijcks verre uptſetten⸗ 
de. Na hem is geſuccedeert zijn ſone 

2 | Mieciflans II, die zijnen Dader gants ongelijck was / in ooꝛrlogen 102 54992 
gants ongeluckigh / ende fober ban berftandt / ſtaende dieſhalben 
t Kijcke meeſt op zijn Bupf-brouwe Richfa, een wijſe Peinceffe; vez 
geerde sg. jaren, Na zijne Doodtis in Polen stil-ftandt gekweeft in't 
Wijck den tijdt ban 7. jacen. 

Cafimirus, die met zijn Moeder Richfam ín Pungarpen geweken)1o41|soo8 
was geweeſt / ende ſich in een Klooſter begeben hadde, is na 7. jaren 
ſtil ſtandts in't Rijck / cot Koning gekozen: was een broom oock 
dapper Prince, Kegeerde 1 8. jaren. 

hee 

4 | Boleflaus II, is zijnen Dader ghebolght : was toeghenaemt roso9 5026 
Audax, Dtout-moedigh/ om zijne brocme ende kloecke wapen-dar 
den: Kegeerde 2 3. jaren: Doch ban een goedt cen Eprannigh Prin⸗ 
ce eene zijnde / is in ballingſchap berdzeben/ ende ín acmoed 
geftozben, 

5 Vladiflaus, is ín zijns Broeders plactfe gekoſen: was cen breedt: 
ſaem / Doch oock ter oorloge Kloeck · moedigh Prince / heeft langhe 
geluckelijck geoorloght tegen die van Pruſſen ende Pomeren. Ke⸗ 
geerde zr, jaren. J 

6 | _Boleflaus bolghde zijnen Wader in't Kijcke / is ban wegen zijnen; 1102/5069 
berdzaepden mondt gebp-naemt Crivouftus: Geeft; gelijck oock zi⸗ 
nen Dader/den Titel van Koning niet geboert/ als oock bele zijner 
a-faten, Wegeerde 36. jaren. 

7 |_ Vladiflaus IL, iginzijns Waders plaetfe ghekofen / regeerde 7. 
jaren. 

8 Boleflaus IV, na Dat zijn Broeder Vladillaus II, berdreben wag/|1 146] 5113 
is eenſtemmelijck ban De Heeren Des Landts tot Douberepn geko: 
ven: vegeerde 27, Jaren: was gebp-nacmt Crifpus, om zijns gekvolt 
haprs wille: een kloeck · moedigh Prince. 

9Mieciſſaus III, is zijnen WBꝛoeder gebolght: doch ſich tot Tp117315140 
rannpe begebende / is bande greſtelijckheydt ende Princen verdze⸗ 
ben: Kegeerde 4. jaren: Hem is gebolght zijn Broeder 

10Calimirus II, die den Staet des Kijcks herſtelt / ende bele goede 117715144 
Wetten gemaeckt heeft: zijnde cen machtigh / vroom, dapper/ ende 
goedt · dadigh Prince. Wegeerde 17. Jaren, Á 

11 Lefcus Albus zijnen Dader gebolght zijnde / ig ban zijnen Bom, 1194/5161 
Mieciflao III, noch heel zong zijnde, berdeeben; Daer naer herſtelt 

züunde / heeft zijnt Bom(dooy zijns Moeders raet Wederom de plact: 
fe ingerupimt; Die oberleden zijnde, 18 alleene Vorſt ban Polen geble: 
ben. Dtarfindenjarei227. _ 

t2 |_ Boleflaus V‚ghenacmt Pudicus, fuccedeerde zijnen Vader: 122715 194 
beeft teghen Den Tarraren ongheluckelijtk oorzlegh gbeboerr, 

| an 

1082/5045 

1139/5106 
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Verhael van de Koningen vari Polen. 

Wenceflaus Dorft ban Bohemen. Na 6, jaren ig gekofen. * 
Premiflaus II, die den Koninglijcken Tijtel weder aengenomen 

heeft. Kegeerde een jaer. We * 
Vladiſſaus II. een Beoeder des gedachten Leſei Nigri, ie geko: 

ven; tegens hem is op geworꝛpen Wenceſlaus, Koning ban Bohe- 
men, doch deſe na vijf jaren geſtorben zijnde / is Vladiſſaus in de heer⸗ 
fchapppe gebleven / ende heeft de Roninglijcke Kroone / Daer ban Die 
tijdt af t Recht ban de Rrooninge gebleven is te Krakouw ontfan: 
gent, welck vecht te voren te Gneſna plagh te zijn: heeft verſcheyden 
oorlog gheboert / fo tegens de Krunſ⸗ heeren / als tegens den Bran⸗ 
demburger: Kegeerde alles; 2. jaren / te weten na Wenceſlaum. 

Caſimirus II, ig zijnen Bader in't Kijcke gevolght; was toege⸗ 
naemt Magnus, Wegeerde 38. jaren, 

Ludovicus, zijnde Woning ban Hungaryen, is Boe, teftantentaite 
diſpoſitie ende believen dev Staten zijnen Hebe Cafimiro Magno 
geſuccedeert; Wegeerde 12. jaren. Dem ig gevolght zijne Dochter 

Hedwigis ; Bern welcken ban den Dtaten Des Kijcks tot eenen 
Man gegeben is lagello, Prince Van Litthouwen, ende Chꝛiſten 
wordende ig gedoopt ende bernaemt Vladiflaus IV. Hedwigis regeer: 
de ongetrouwt 2,Javen/ 11, maenden ; ende Vladiflaus IV, met haer 
49. jaren. 

Vladiflaus V, zijnde Be oudt fte fone Vladiflai IV, is ban den Dtas 
ten des Kijcks tot honing gekozen. Kegeerde 10. jaren ;„maenden. 
Op ban den Turcken berlagen zijnde / is in Polen ſtil ſtandt ghe⸗ 
weeft Ben tijde bar 2, facen; obermidts zijn Broeder De Kroone niet 
wilde aenbaerden, if 

Cafimirus III, ban zijns Broeders doodt verſekert zijnde Geeft 
te Krakouw De kroone aengenomen / ende regeerde 46.jaren. 

loannes Albertus, jongfte fone Cafimiri III, werde zijnen Bzoe⸗ 
Beren in Be ſucceſſie van gen Dtaten deg Kijcks voor· getrocken. De 
Litthouwers zijne beckiefinge niet willende toe ſtaen / werpen zij⸗ 
nen Broeder Álexandrumtegens hem op: De Tartaren deſe once: 
nigheydt waernemenBe/ ballen in Pedolren, ende verllaen hem met 
ziſn volck in Volhinien; Kegeerde 9. jaren. ETE 

Alexander íg/na zijns 25yocderg doodt / van den Dtaten des Kijcks 
gekozen / zijnde ban doen Hertogh ban Liethouwen. Wegeerde sja) 
ven, Deſe fander kinderen na te laten/ geftorben zijnde / wordt van 
den Dtaten deg Kijcks gekoren zijn jongſte Broeder 

Sigifmundus I, om sijne bpfondere deughden Magnus gheby⸗ 
naemt. Alle Pꝛinten ban Europa bp zijnen tijden overtreffende. Re⸗ 
geerde 41, Jaren. 

Sigilmundus II, is ban den Daten deg Kijcks gekofen tot Ko⸗ 
ning ban Polen. Wegeerde 23, jaren, Ma zijne doodt was in tRijc⸗ 
Be ſtil ſtandt ban ;- jaren: ende is epndelijck gehofen 

Henricus de Valoys, eert fone Des Ronings ban Vranckrijck, maer 

gevegeert hebbende onteent 4, maenden / verneemt De Doodt ztjud 
Bꝛoeders Caroli IX, dies hp hepmelijck na Vranckrijck trecht: ons 
zíjn epgen Landt te regeeren· Was wederom ſtil ſtandt Den tijdt 
22, maenden. 

Stephanus Batrhorius, wat den huyſe der Peinten ban Tranſy lva· 
nien, is na hem gekozen, heeft tegen die bart Dantzic ende Den Dof: 
cobiter heftigh geaorloght. Regeerde 12, jaren. 

Sigifmundus 111, zijnde Koning ban Zweden, wordt Han den 
taten deg Kiſcks gekozen . Heeft de Stadt Smolen{ko inden jare 
1611, Den Moſcobiter ſtoꝛmender handt afgewonnen. 
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Kort Inhout. 
is Eltcke Enlanden ende Landen onder Denemarcken begrepen 

Worden; zijne grenſen ende voornaemſte Deelen; tan De welcke 
t voornaemſte lutlandt genoemt woedt. z. Ban de bier groote 

Biſdommen in luclandt, alg mede eens pederg Juriſdictie. 3. Wan de (teen: 
rotz Skarringklint: oock de beſchrijvinge dér Hettoghdonunen ban Slech- 
fwicende Holfteyn, 4, BausScaniaseen Kant eertijdts im twee Hertoghdom⸗ 
men berdeplt ; ban het wonderbacrlijck upz-werck in De Dtadt Londe. 
s, Dan 't Epland Selandt; zijne langde bꝛeedde / eñ Steden. 6. Dan Fionien, 
ofte Fuynen, verdeplt in 24, Heerlijckhenden: zijne gelegentheydt / grenſen / 
ende Dteden/etc. 7. Dan Norwegen, ende zjne grenſen 8. De gelegenehent 
ban Yflandr,berdeplt in Bieren: zijine Biſdonmen ende Kloolterg. 9.Dan de 
gefonthepdt Des lechts/ ende veuchtbaerhepdt der Pzobincien ban Dene- 
marcken: hare goede Wepden ende ſtercke Peerden: van de Velden / voort⸗ 
bzengende over d'andere Dzie jacen vig ende Koorn: Goudt / Zilber; Koper, 
ende Loot· Mimen · Dan de Kabberdaen-vang. ro. Wan een Fontepn/ 
welckers roock alles in leen berandert / Waer Die aen vaccht. 11. Denijnige 
Viſſen / van uptnemender grootte. 12. Dande Bergen in Yllandt, boven 
met lneeuw bedeckt / ende onder.aen den voet vupr ende vlam Cpuwende. 
13. Dan den oosfpzong der Cimbren; ende afkomt deſes volcks upt Italien. 
14. Ban De goede tomplerie ende diſpoſitie des Wichaems ende verſtandts 
Der bolckeren van Denemarcken.” 15, Baren Kijckdom in den handel van 
Beltiael / Granen! Vis / Paerden / Solpher / ende gefouten Boter. 16. Wan 
de Kijckdommen deg Konings ban Denemarcken,ende waer in Die beſtaen. 
17. Welck ghetalvan Schepen bp untruſten kan. 18. Woe veel Gouver⸗ 
neurs Dacter zijn (genoemt Herets) in Denemarcken. Dan de Forme ende 

ceremo⸗ 
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ceremonien Die ín De Crooninge ende inwyinge der Konin gen geobferveert 
worden. 15. Bande vijf ordzen Die in Denemarcken zijn; otk van De boog: 
naemſte Ampten desKijcks. 20. Dan de Politie eñ Gouvernement particu⸗ 
lier vã peder Pꝛovintie. 21. Hare Keligie eñ wanneer De beranderinge daer 
in geballen ig, 22. Wijlte Der koninge, die in Denemarcken geregeert hebbẽ. 

AO Ct Roningrijck vã Denemarc- 
S ken begrijpt een groote fpatie 
Landgende Zee/ met bele Ep; 

3 landen/ namelijck het Cherfo- 
518 Snefum Cimbricum tegẽwooꝛ⸗ 
—— — digh lutland, Dithmarſen, 

Schanien, Halland, ende alle de Eplanden 
Die befloten zijn in de golfe ban Codan, tuffen 
Iutlandt ende Scanien; heeft oock onder fich 
alle de baerten op Norwegen,'t Welck thans 
Daer mede onder behoort: voorts thertogh 
dom Van Holfteyn en ‘t@plant ban Yflandt. 

Denemarcken ig alleenlijc op twee plaets 

fen aen het vaſte Lant gehecht. Ten Weſten 
grenſt hetaen de Duptfe Zee / tén Hoften 
aen de Baltiſe Zee / ten Poorden aen N or- 
wegen ende Zweden, ten Zupden aen Hol- 
fteyn ende Pomeren. Doch wort Denerharc- 
ken ín beel deelen berdeplt waer af de voor⸗ 
naemſte zijn / Iutlandt, Fionien, Selandt, ende 
Scanien, behalven de Eplanden onder deſe 
deelen begrepen zijnde. Dan Tuí- 
Íutlandr, ban oudts herGothia ende Goth- landreectijtd 

landt genoemt/ ig een oude Woonplaets der na de Bots 
Cimbren/ eñ van den Geograpbiften Cher- ten Gotlauid 
ſoneſum Tauricum genoemt; ende berdeplt genaemt gee 

in Zijp: weeft. 
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in Zuyder ende Noorder. Grenſt ten Zur- 
Den aen de Aiviere Eyder, zijne lengde is bp⸗ 
na Van 8o, mijlen) treckende bande bloedt 
Elb Noortwaerts op: zijne mieefte breede 
is twintich mijlen. Bet Noorder fich upt⸗ 
fireckende naer Norwegen, eyndight dicht 
bpScage, een wel-bekende Stadt onder den 
Zee-lupden/ Van we 

bre edde bp Aalburg, obermidts dat de gol 
fe ban Limfordt daer henen blietende/ ende 
drijvende door gants Tutlandt aen de Weſt⸗ 
züde / uptgefepdt een Klepu plaetfken/ afz 
deplende de Furifdictie ban Guenfufle ban 
De reſte maeckt bp-na bandefe geheele couz 
trepe een Eplandt/ fich epndelijck door een 
bzeedt Canaeluptbzepdende/ ende met zijne 
tacken beel Eylanden makende / onderſcheyt 
ende bepaelt bele Provincien met zijn Wich 
haem, Dit Jutlandt wordt verdeyſt in bier 
groote Biſdommen / namelück Ripa, Ar- 
rhus, Aalburg, ende Wycburg. 

Det Bifdem ban Ripa begrijpt zo. Beer 
pel matche lijckheyden / 7.fteden/ ende 10. Koninglijcke 
ighe Biſ⸗ 
dommen in 
Tutlandt, 

Kaſteelen. De Koninginne Dorothea, Wez 
fende de Weduwe des Konings Chriftier- 
ni III, ftichte binnen Koldinga eene %cades 
nue op hare epgene koften. Het Biſdom Lan 
Arrhusbegrijpt 31. Beerlijchbhepden/7. Ster 
den/ende vjf kafteelen.De Stadt Arrhus'ig 
bernaemt Kan wegen de grooteCabo deHel- 
lenis, Dat ſich ontrent twee mijlé uptſtrect / 
bant Kaſteel Cahoeaf /door’t Landt ban 
Mols, tot het hooge geberghte ban Eflemf- 
banerg. Dit Bifdbom heeft oock ouder fich 
de Cplanden ban Samſoe, Hielm, Zuen, Hi- 
arnoë, Gerno, Hilgenes, ende meer andere. 
t Biſdom ban Vandalien, ban Aalburg ofte 
Burglavien begrijpt 13 . Heerlichepder ende 
6. Steden, Zijne voornaemſte gedeelten zin 
Wendtfyffel , Handtheret, Thylandt ende 
Morfoc. Wendtfyffel, fo veel te fegghen/ als 
het Landt der Wendalen ofte Bamdalen / be⸗ 
geöpt 6. Heerlijckheyden / 3. Steden en een 
afteel. In dit Landt fiet men den Bergh 

Alberg, alwaer men noch eenige overblijf 
felen der oude Feufenvindet. Zine naeftz 
gelegene @planden zijn Grijfholm, Hertz- 
holm, Tydholm ende andere. In Handheret 
light een ſteen⸗rots Van uptnemeuder groots 
te/ ghenoemt Skarringhklint. Dit Landt 
heeft onder fich de Eplanden ban Olant ende 
Oxeholm,; bier Heerlijckheyden / eene Stadt 
ghenoemtT hy{tadt, alwaer Chriftiernus III, 
eene Academie (tichte/ ende ’t kafteel Orun- 
me. Deeft onder ſich deEylanden Hanſholm, 
ftholm, Tegen, Citlandt, Egholm, Bodum 

ende Morfoc, bier Beerlüchhepden/ eene 
Stadt genoemt Nicapien, ende ’f %afteel 
Lundtftodt, hebbende een Eplant bp fich leg⸗ 
gen/genoemt Agerwe. Det Biſdom Lan Wye- 
burg omvat 16. Heerljckheyden 3. Steben 
ende fo beel Wafteelen. Bp het Valf-Eplant 
ban Wendtſyſſel, baer het met een punte eyn⸗ 
dight / fiet menden hoeck Lan lutlandt, die fo 
Dapper gebzeeft wort ban alle Zee-barende 
WLupden. De ganfche Wefterfen Oever van 
Tutland ig fodanigh/dat de gene die na Noor- 
wegen of Ooftlant varen / genoot · druckt zijn 
deſe kuſte door een langẽ om-Wegh te müdẽ. 
Bet Zuyder-ludr-landt, gefepbt Nordal- 

bingen, begrijpt de twee Hertoghdommen 
ban Schlezwijck ende Holfteyn. ’tDertoghr 
Dom Lan Schlezwijck ontfangt defen naem 
zijne Dooft-fradt. Dit Landt Wierdt eerft 
t Hertoghdom ban ludlandr genoemt / Het 

eghen zijne bancken daer, 
ontrent gelegen. Dit Tandt heeft zijn inerte 

Verhael van den Staet 
Welck Waldemarus, een Bindtg-kindt ban 
Abel, Koning bau Denemarcken,alder-eerft 
te Ween ontfing banden Woning Henrico, 
inden jare 1280, Dorh het genevael gouver⸗ 
nement Defer twee Dertoghdonnmen bez 
hoort den Koning ban Denemarcken, ende 
Adolpho Hertoge van Holfteyn , met beurz 
ten Deen na D'ander: Crantzius noemt de 
Stadt Schlezwijck Heydebui ofte Heideba, 
feggende dat een Koningume tan Dene⸗ 
marcken/Hetha genoemt/ haer defen name 
af. Defe Staat is (eer beguaem ten Loop: 
handel / ban wegende goede haven Die daer 
ie. Dicht hier bp is gelegen het ſterck Ka⸗ 
fieel Kotorph , alwaer de Oſſen / die hier 
langs na. Duytílandt ende elders gedreven 
Wozden/ tjns betalenmoeten. Au dit Bers 
toghdsm ie noch gelegende Stadt Flem- 
burg, hggende urftheufeer booge af ob” 
ten / ken de kant Ban de Doftsee/op de welcke 
zine Haven uptkomt/ die fo beqũaem / diep / 
ende ſeker is / dat bp-naeen peder voor zjn 
deure zijne Waren laden ende loffen mach. 
daer zúir voorts Hullenen, ende Haderfle- 
bien. De Princen Beeren ende Edelen heb⸗ 
ben daer bele Kafteelen ende Sloten, 

Holfteyn, van wegen d'overbloedighepdt 
‚ des houts alfo genoëmt/is gegrenſt fenOo⸗ 
fien aen de Biviere Bilen , ten Weften aen de 
Store,ten Zupdén aen de Elbsende ten Noor⸗ 
Den aen de Eyder, Wozdt onderfchepden ín 
vier deelen / vamelijck in Dithmarſen, Hol- 
ſteyn, Stormaer, ende Wagrien. De principale 
Steden van Holfteyn zjn Segebergh, bier 
mijlen ban est — — — 
gelt met een Schip-dragbende Aibiere: 
Chilonien, ghemepnlijck Kile ghenoemt / 
met een fchoone Baven/ die van bele Koops 
luyden befocht Wort. Daer na fietmen noch 
de plaetſẽ van Krempen ende Remholfburg, 
eñ noch ín Dithmatfen, Heininkfte eñ Tel- 
linkftesende in Stormar, Hamburg op be Elb. 

Scanien is een feer groote Provintie ban 
Denemarcken, gehecht aen Zweden . Som: 
mige noemen't Scandinavien ín plaets van 
Scondanien, fo veel te feggen als het verma- 
kelijek Denemarcken: Andere noemen’t 
Scanien, oock Sconingien,boch gemepnlijck 
Sconien. Dit Scanien 15 Ban alle kanten met 
de Zee omringelt / behalben aen een zide / 
Daer ceren Lant-arm is / die fich na t oor⸗ 
den toe upt fireckt/ ende Ban daer draeyt het 
ſieh na’tOoften / alwaer 't aen Zweden gez 
hecht is;doch zijnd'er tuffchen (ween groote 
Wouden ende freple Klippen/ door de welc⸗ 
Ee men fo fwaerlijckt Ban Scanien naGoth- 
landt gaet/een ghedeelte ban Zweden , dat 
men’t met minder moepte ter Zee af-leg= 
gen kan. Dit Lantſthap heeft eertijdts in 
twee —— verdeylt gheweeſt / 
namelijck ín Hallandt ende Blekinge, tegen⸗ 
woordigh begrijpt het 23. Heerlckheÿden 
ende 15. Steden. Zine Hooft · ſtadt is Lon- 
de, be Woon-plaets Landen Aerdts· biſſchop 
des Aijcks. Daer ig oock de Stadt Malmo- 
geou d'Elleboggen,be principale Stadt deg 
gantfen Landt / ban wegen zijne Marchkten 
ende den Handel die daer gedzeben Wort, In 
Hallandt ſietmen 't Kafteel ban Nuarburg, 
ghetimmert op ben top van een ſeer hoogen 
Bern. De dicht-abhelegene Eplanden Lan 
Scanien, zijn/ Landoe, Hannoe, Bornholm, 
een vermaerdt Eplandt/ berdeplt ín Lier 
Goubernementen/ ende begrijpende Drie fie: 
den ende een Kaſteel; daer na Gotlandt, in't 
Welcke gelegen ig de oude vermaerde gr 
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ſtadt Wiſbuy, doch nu fo niet bevolckt / noch 
Kooprick. In de engte ban de Zondt is het 
Woninglijcke Kaſteel Kronenburg, Waer in 
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Bet Garnifoen liaht van't upterfte Gan de 
Kufte ban Selandt. 

Fredericus II, Koning gan Denemarcken 
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heeft be fondamenten met feer groote kaften 
inde Zee doenleggé/ ende ís thang fo ſterck 

be Stadt ghefien Worden/ Wanneer het upr-werck 
— — fietmen twee Bupteren teghen mal⸗ 

* kanderen rijden / 
bele Aagen/ alg de Klocke flaet: MBenfiet'er 
oock de drie Koningen/die het kindeken ín de 
armen zijns Moeders quamen aenbeden/ 
alg de Rlocke ſſaet:eñ diergelütke frae pigh⸗ 
— meer / welckerg beſchryvinghe te 
ang ende verdrietigh ballen foude, 

—— Ge IT Counck vnñn — HM⸗ 

V 

Vet Eplandt ban Selandt of Sialandt is V. 
tgrootſte van geheel Denemarcken: Zijne Däbet Epe 

lengde is ontrent van twee bagb eha land Seland, 
ende zijne bzeedde oock bp-na foo veel. Det 
begrijpt 15. Steden ende twaelf Koninglijt⸗ 
Be Kafteelen. Ouder zijne Dteden Wordt gez 
rekent Koppenhagen , de Wooft-ftadt ban 
gants Denemarcken, aroot/rijch/ende met 
een bequame ende fekere haven Lan wegen 
de gebupafchap deg Cplandg ban Amagger, 
voorfien, Boven Koppenhagen light Helfin- 
hore, ende dicht daer bp ’t Kaſteel Kronen - 
burg, daer wp af ghefproken hebben, aen 
d'ander sijde over Zee 't Kafteel Helfinburg, 
met een Stadt even-eens genoemt. Aldaer 
tight selandt ende Scanien fo deun aen een/ 

atter 
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datter de Zondt maer tuffen beyden door en 
loopt. Alhier moeten alle de Schepen die na 
often varen /door-fchepen/ endeden Ko⸗ 
ning van Denemarcken tol geben: Ende om 
datter aen bepde zijden een Kaſteel is / fous 
de den Koning met zijne Schepen feer lich” 
telúck den dooz-toght konnen ſtoppen / ſo dat 
hp een Armade ichtelijck ’t Hooft bieden 
ende tegen houden foude konnen: Men fieter 
fomwijten op eenen dagh zoo. ja zoo. Sche⸗ 
pen aenkomen ban alle kanten van Europa, 
In dit Landt fietmen oock Roefchildic,eerz 
tijdts een Biſdom geweeft/alwaer noch feer 
fchoone Begraef-plaetfen ban vele Konin⸗ 
genende Bertoghen gefien Wozder:; doch is 
nu feet acm ende ontbolckt, Onder Selandt 
behooren de Eplanden ban Amagger, Huen 
of Wen, Moenflandt, alwaer de Dtadt Ste- 
goc is / ende meer andere. 

Fionien , ghemepnlijck Fuynen , houdt 
de eerfte plaetfe onder de Eplanden Lande 
Golphe Godan, naSelandt. Bet Wordt om 
ziÿnes ſchoonheydts wille albus ghenoemt / 
ende is Lan Denewarcken door eenfo kley⸗ 
nen engte geſcheyden / ghenaemt Milderfar, 
dattet ſchynt daer aen gehecht te zijn. Bet 
fiet ten Weften na luclandt, ende ten Hoften 
ua Selandt, ende Wozt geacht int midden deg 
Koniugrjcks banDenemarcken geleghen te 
zijn. Is 4ooo ftappen bzeet/ende 12000.lang. 
Zijne Hooftftadt is Ottenſche, bp-na int 
midden des Eplandts gelegen, Fionien wort 
berdeplt in 24, Heerlückheÿden / 16. Steden / 
ende 6, Koningljcke Kaſteelen. D'andere 
Steden om Ortenfche, die ghelijck als het 
middel-punt / is / zijn bp-na eben Wijdt ban 
elckanderen gelegen/ende alfoop den oever 
ban de Zee ghetũnmert / datfe beguaemlijck 
aen alle kanten haren handel dzüven konnen, 
Onder defe Dteden Worden gherekent Ni- 
burg, Scienburg, Faburg, Bogens, Middel- 
fat, ende Kettemynde, De vooꝛnaemſte Ka: 
fieelen zijn Neuburg , Hagenfcow, Hinfga- 
gel, Efcheburg, ende ’t Dof ban Rugardt. Kn 
Dit Eplandt zijn Vele Dorpen ende Edel-lupr 
den Sloten, Fn de Stadt Ottem zijn twee 
fchoane Mercken: deene Canuto, d'andere 
S. Francifco tngewpet. _ 
De Eplanden onder Fionien begrepen/ 

zijn 90. ende die meeft alle Lewoonbaer/ende 
aen de Zupdt-zijde geleghen.De voornaem⸗ 
fte zijn Langelandt, Lawlant, Faliftrien, Alfe, 
Teſſingen, ende Arot, Langelandt ig 7. Dupt: 
fe mölen lang: daer fictmen de Stadt Run- 
keping, ende’t Koninglijck Kaſteel Trane- 
kere, met beel Dorpen/ Parochien / ende 
Sloten. Faliftrien fg ontrent 4. Duptfe mij- 
fen lang/begriĳpende de Steden ban Stube- 
copenende Nicopen. Aroc ontrent een half 
mile ban Alfe geleghen/ heeft drie Paro⸗ 
chien / ende ſommige Beeren Dloten/met de | 
Stadt ende ’t Kafteel ban Koping. Het bez 
Hoort met Alte aen ’t Bertoghdom ban 
Schlezwijck; Alfe ofte Elyfien twee mijlen 
breedde / ende vier lengde/ is niet Lerre gele- 
gen vau't Dertoghdam Schlezwijck, ffende 
na de Golphe van Flemburg. Pn't Eplant 
van Alfe light de Dtadt Lundeburg met een 
HKafteel banden ſelven name / daer na Nor- 
boch, Ofterholm, die Holle, ende Gamme- 
lardt. Bet heeft 13. bolck-rijcke Parochien / 
Die een goedt getal Krijghf-bolck beguame: 
lijck herbergen konnen, 

Toffingen of Taſſingen, onder Geel an” 
dere ’tprincipaelfte Eplandt/ naer Swine- 
burg, cen Stadt Lan Fionien, heeft een mijle 

Verhael van den Staet des Konings-van Polen. 
lengde. Pan Bit Eplandt tot Iutlandt zijn 
twee. mijlen / ende tot. Niburg in, Selandt 
vier mijlen Doop de Baltiſe Zee/ die form wije 
lenfeer gebaerlijck zjn. * 

Aroẽ Ighe leghen in den ingang des Her⸗ 
toghdoms ban Schlefwic, daermen in Fic- 
nien paffeert door de Golfe van Alfe bp de 
Dtadt Afcens, begrijpt bier Dorpen / Wel 
bebolcht . Bicht daer bp teltmen noch de 
Eplanden Romfo, Endelo, Ebelo, Boko, 
Brando, Zoroë, Aggernis, Hellenis, lordo, 
Birkolm ende andere. : 

Norwegen,’t welck den Honing ban De- 
nemarcken ghehooyfaemt heeft tot grenfen 
ten Zupden Denemarcken , ten weſten de 
Oreaenfe Zee / ten Ooſten Zweden,ten Noor⸗ 
den Laplandt, ban 'twelche het met ſeer 
hooge altijdt met fieeuw-bedeckte-Bergen 
afgbefchepden is. Norweghen, ig eertijdts 
een machtighende bloependt Koningrücke 
gheweeſt / Welckers palen fich Wijdt upte 
firechten: doch is heden onder ‘tghebiet der 
Denen. Men telt daer Lijf Koninglijcke Ka⸗ 
ſteelen ende 7. principale Beerljekhepden/ 
ban de welcke D'eerfte aen DE Zupdt-zijde 
Bahus ís: de Steden ier onder ftaende/ zijn 
Marftrant ineen half-Eplaudt gelegen/ daer 
na Koengeef, Kongel, ende Oddewoldt ofte 
Odwadr. Bet tweede Kafteel ig Aggergufe, 
ende heeft onder ſich de Steden Anlloye, een 
Biſdom / daer naKoninfberg, Fridrichftadr, 
Saltzburg, ende Schin ofte Schon, ende 
t groote ende kleyne Hammarien. Bet derde 
Kaſteel is Bergufe, onder de welcke de Ste⸗ 
Den zĳn van Bergen, ende Staffanger, Bergen 
is de neering-rijchfte/ ende de Koonfchupr 
ban gants Norwegen , oock de Waor-plaetg 
des Gouderneurs ende des Biſſchops: heeft 
oock een beguame ende berfekkerde Haven, 
Det bierde Kafteel ie Nidrofien, gemeynlijt 
Truntheim, endeeertijdts Trondon, plagbt 
Weleer de Hooft ſtadt te zijn ban gantsNor- 
wegen, doch nu in forme ban een Burgh gez 
bracht. Bet vijfde Kafteel is Wardhus, niet 
met allen ghefterchit/ alleenljck gheordon⸗ 
neert tot de Wooii-plaetfe des Gouberneurs 
in den Zomer. 

Yflandt’t welck fonimige voor Tula nez 
men/ doch ín defen Rr. Lan Saxo- 
ne Grammatico, Trantzio, Milio,lovio, ende 
Peucero, is ghelegen niet onder den eerfien 
Meridiano, gelijck eenige dat aengetepckent 
hebben / maer 8, graden Lan Daer. Zine 
lengde is ban 1oo, Duptfche mijten/ fame 
ghe doender noch 44. bp: zijne breedde ís ban 
65. duytſche mijlen, Wet isden Koninghen 
ban Denemarcken onderworpen gheweeft 
tfedert den Hare 1260.ende Woet verdeplt in 
bier deelen. Het Ooſterſche deel wort ghe⸗ 
noemt Augftlendingafiordung, het Weſter⸗ 
fche Weftlendingafiordung, het Noorder 
Nortlendingafiordung; ef ’t Supder Zuyd- 
lendingafiordung: fp en hebben geen Ster 
den/ maer in plactfe vandien Bergen. Daer 
zijn twee Biſſchoppen / namelijck ban Ho- 
lam, die onder hem heeft de Kloofters Lan 
Pingora, Remedefted, Modur ende Munke- 
niere; noch dat Ban Scalholt, hebbende ander 
hem de Kloofters ban Videy, Pirnebar, Kir- 
kebat,ende Skirde, 

Gheftalteniffe. 

Bet Pooder Tutland brengt Hoort een 
groote mentchte ban Koorm/Garft/ Haver, 
ende Diergelijcke granen, Beeft op — 

plaets 

VIL 

Dan Nor 
Wegen, 

VIIL 
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plaetfen fodanigen overbloedt ban wepden/ | Ter goedt/ daerom men oock daer Heel Be⸗ 
ende voedt fo beel Oſſen ende Koeyen / dat: | (Haelvimdt. 
men een groote menighte der felver ten Malmogien enig nergens noch onvrucht⸗ Een fFon 
Lande henen upt-boert/endemeeft naDuye- | baer noch onnut/ende Voedt Veel granen en: tepn die 
flandt, alwaerder alle Haer bpdehonderten | De oeft/ oock Veel Paerden / Baimkens / nimmer⸗ 
vijftigh dupfent door Paſſeren. Daer boe: | Lafen/ konpnenende Patrüſen. Daer zjn eff toe en 
den oock gro te ende gone Paerden/ dies | Veelfoete Bekenende Fontepuen / ende on⸗ UU 
men oock mét menighte elders Genen boert. | Der andere eenen Die nimmermeer toe En 

Belden / Die 
om de Drie 
garen Dis 

Fn defe Zee wort Veel Wis gebangen/ ende 
voornemelijck veel Daring. DB Inwoon⸗ 
deren defes Landts zijn de katarnen/ ſqui⸗ 
nantie / ende ’t pleuris feer onderworpen, 

Det Zupder-lurland, 't Bertoghdom van 
Schlezwijck,heeft-oock menigbte vanasertie 
gel, Holfteyn 18 bol Boſſen ende Wilderniſſẽ: 
dach Wordender geene groote noch Dicke 
Epckenboomern/ maer over al flechs mide 
delmatige/ dragende beel Eyckelent ot voe⸗ 
Dinge det ZWwijnen/die daer Veel zijn. De 
Velden voeden bp beurten over d'andere 
drie jarẽ beel Vis / ende menichte Han graen. 

vrieſt ’t welck in Die Landẽ felden gebeurt. 
An Norwegen ig de Hocht feer ſoet / ſo dat” 

ter de Zeenter toe en vrzieſt / ende de Sneeu 
iffer feloen, Doch ie het Landt niet feec 
bzuchtbaer/ nauwelijcks fa veel voortbren⸗ 
geude/ datde inwoonderen ghenoegh daer 
aen hebben: heeft overvloedt Lan kleyn Vee / 
ende Veeiderlep Wildt gedierte; JPen binter 
feer groote Witte Bepren. Den oever ban 
Norwegen, aen de Weft-zijde/ is Vol ban 

Raedt tenen 
den Wals 

Walvijfen/ teghen de welche de Zee-lupden bis. 
ghewepckte Caltoreum gebruycken; 'twelck 
een feer goeden raedt is/ Want fo haeft alg 

he Want depe Baren ghedupzerde bebouwts | dDatin Zee gheworpen is / deſe Monſter hun 
booztbjen= men ende maeptmen een beldt/Daernalact: | dadelck mden grondtverberghen. In defe 
gen. men daer depe Paren wateroploopen/op | Zee Wordt Heel Abberdaen ghevanghen/ 

datde Vis fichbp ’tkrupt boede/endedat | daer de Stockvis af gedrooght wordt. Seſe 
De velden Vet worden ban het flick datde | Wozdt meeft in lanuario re nd om datſe 
Wateren mede brengen. Fu dit Landtis noch |_algdanbâ weg de koude te.lichter drooght. 

- Wijngaert/ noch Olijf boom / maer men Linz {An Yflanc is het feer koudt/en ten meeſten⸗ 
tereen groote menighte van Wildt gedierte, | Deele onbebout/ voornamelick afde Poort⸗ 
oock beel Peerden, Daer sijn veeltibieren | ſyde / om dat den Aoozdiwind aldaer fo fterc 
die dit Kant befpzoepen/ Waer afdeEyderde | Blaeft/ datſer genich krupdt en laet wafjen. 
principaelfte is. Daer zindernoch andere, | D'aerde enig oock niet beguaem om eenigh 
doch mogen beel-licht Beken dan Fidieren | ſaedt te ontfangen/ en draeght geen Koorn: 
genoemt worden, Boorts / aende zijde daer | maer men abelooft datter foo veel Gras 
be Balthiſe Zee Holfteyn ende Schlezwijck | Broept/dat/ indien mende Beeften het eten 
befpoelt/ maeckt die veel fchoone golfen/ | mieten verhinderde! fp hun doodt-eten fous 
feer beguaem voor den Koop-lieden/ ende | den. De Oſſen ende Koepen zin hier fonder 
op fommige plaetfen wort beel Pis geban- | hooznen / maer de Schapen zijn fooniet. Sp 

‚ gen; Bet Landt 18 black ; hebbende gantg | hebben menighte ban klepre Hondekens/ 
wepuigh geberghte. als mede Veel witte Dalcken ende kraepen/ 

Scanien en wijckt geenigh Want in geſont⸗ zijnde groote bpanden van de Lammeren 
heyt des Lochts/goet Landt/bequaembhept | eñ Verckeus / die fp upter-matenfeer quel- 
van Havenẽ / Zee-rijckdommé, Differp ban | len. Daer zijn oock Witte Bepzen ende Ha⸗ 
Mepꝛen ende Bivieven/ Wilde Beeften/noch | fen/ ende Arenden die eenen Witten fteert 
inGout / Zilver / Koper ofte Loodt-FPijnen. | bebben/ die Plinius Pygargos noemt. Ant 

Det Eplant ban Gothlant heeft overvloet | gautfche @plandt zijn wepriah Boffen/ in 
Dan Kozen/ Boter, Kaes / ende berfchepden | de welcke doeh nauwelicx pets meer groept 
foozten ban gedierte. Daer zijn feerhooge | als den Geneverboom. 
Maſtboomen / oock goede Steen/ beguaem Jen bindt daer een Fontepn/ welckers X 
tot be bouwinge. damp ende roock alles in ſteen verandert / 

Seland draeght alderlepfoogten bangras | Waer die aenraerkt: Daer is noch een ans 
nen ín oberbloedt. dere/ Wiens dranck Den lupden doodet / alg 

Vruchts Fionien heefteen goet Tant / ende dracht: | _offe bergift gedzoncken hadden. De Yflant- 
baecbepdt haer. Want het draeght eẽ groote menighte | fc Zee geeft een goede menighte viffen aen 
des landt Gan Koorn / ende voornemeſÿck Haber ende | zijne Laundt-lupden. Wetfoude te lang vals 
ban Honen. Bogge/fonder datmen oock’t Kandeenigh: | Ien alle de foorten te berhalen/ die aldaer gez 

fins met Meſt berbetere: wes halven Mun- | bonden Worden / fal dief-halven maer Lan 
fterus fchzüft / dat het in de ingangen der | eenighe fpzéken. 
Steden feer ftinckt ban weghen de meft-hoz Daer ig een Díig/ genoemt Nahual, welt⸗ XI. 
en/ diemen daer Werpt/ fonder die tot deg 
Landts vet-makinge te gebzupcken. Maer 

Wozd oock een ongelooflpck getal vanoſſen / 
Hoepenende Paerden gevoed. Fn dit Ep: 
land fijn oock bele Wilderniſſen Waer in gez | 
Bonden wozden bele Gepten/ Berten/ Dafen 
ende Voſſen. De aen-palende Zee gerijft hun 
met een menighte Dis. 

Bet Eplant Lawlant bzengt fo bele Koorn 
ende Haſelnoten voort / dat het bp-na onghe⸗ 
loofſick ie. 

Faliftrien heeft oock ſodanigen overvloet / 
bat het zjnen gebupzen mede-deplt, Alfen is 
bol Boffen/ Waer in men veel Berten ende 
andere geele ende fwarte Dieren bindt: oock 
beeft het overbloedigh Koorn; sghelijcks 
veel Zee eude Rivier⸗vis. De Wepdinghe 

men lang uptfteecht: Defen tant wordt van u EPE 

maer bp maniere ban fpzeken/ beel grooter / 
Ce ende 
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ende veellicht een Eylandt / dan cen Dig gez 
tije/ die oock met zijn vinnen de fchepen ons 
fimackt. Fen vint er oock Heel Zee-honden 
ende Tee Oſſen / grijs Lan verw zijnde/ met 
nach veelderlep andere. 
En Yflandt, zijn dere feer hooge Berghen / 

1 Dichmmaelg levendiah in de gaten ende- Af⸗ 
gronden/ die met affen fo bedeckt zijn / dats 
meu fich daer niet voor hoedẽ en kan:Waers 
omme defe plaetfe vanden Inwoonderen / 
de plaetfe der onreyne fielen genaemt wort; 
oozdeelende/Dat het gehupl deg Ps/t welck 
alle acht maenden tegen haren Oever fpoelt/ 
'tgekaum der verdoemde fielen ie. Den 
Bergh Helga ig Lan be ſelve nature; doch 

II, + 
Etn paie Welchers toppen altijdt met fneeuw bedeclit 

wonderljes zijn / ende deu voet ig altijdtin brandt. De 
ke Bergen. eerfte ig gevaemt Hecla, de tweede Kroix, 

de derde Helga, da's te ſegghen / Hepligh. 
Dicht aen den Bergh Hecla zijn Solfſer⸗ 
mijnen: Aen dit geberghte dondert het dick: 
maels vry dapper / Werpende uptermaten 
groote ſteenen upt/ fpouwt Solffer ende 
Ver bult alle de omliggende plaetfen met afz 
feu; fo dat men oock in zo, mijlen ban daer 
het Taudt niet bebouwen kan, De gene die 

Daer ig een openinghe ofte afgront meer/ in 
de welcke bele Dpoockenende Nacht· geeſtẽ 
ghefien worden. 

Oude zeden. 

Om dat dit Landt eertijdtd de woon⸗ 
plaetfe Ber Cimbros gheweeft is / fal het 

de oorſake deſes blams ende brandings (te goedt zijn pets ban haer te ſegghen / 't gene 
tieuf-gierigh) onderfoecken Willen / ballen | ons de Oude Lan deſe Wolckeren nae 

Ld 

Chrietianus de Conmik Dan Denenorben 
€ * Moordegen, etc, 

XIII, 
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hebben. De Cimbri guamen in Italien ghez 

toedanfgy ſtort ontrent 1o5. jaren voor Chrifti gebdor⸗ 
oe afkomfre te. Silanus en konde haer gewelt uiet tegen- 
per Denẽ ig. ſtaen / Beel min Manilius, nachte Scipio naer 

XIV. 

@enbous 

hem. Alle defe Wierden ontdaen ende in de 
Blucht ghedzeven/ fo dat ltalien verloren 
foude ge weeft hebben / indien Marius in Dien 
tijdt met hadde ghevonden gheweeft. Defe 
Cimbri srin ghefproten upt de Cimmerios, 
be welcke feer Diep inAfien ghetreden zijnde, 
Banden Schyrhas verdreven zijnde/ ende al 
tijdts na’t Weten houdende) epndelijck in 
Scandien gekomêzijn/ daer na in Cherfone- 
fo Cim brico.Plutarchus ín ’t levêMaruj berz 
haelt datmen (epde/ dat de Cimbri fao Dick: 
malen fp hun vervoerden Ct welck niet al 
tijdts en ghebeurde/ maer Wanneer de gele⸗ 
genthepdt des tdts repzefenteerde) fp ha⸗ 
rte ghebup?-landen aentafteden/ende noem⸗ 
den alfe de Bolckeren / die in haer leger Waz 
ren/ met eenen gemeynen name Celtofchy- 
thios. Andere ſegghen / dat de Cimmerij, die 
banden Griechen bpna Dan alle oudthept af 
gekent gheweeft zijn/ niet ſeer beleen wa⸗ 
ren / maer alleenlijck eenighe op-roerigbe 
banden Srpthen berdzeden/ die het Meo⸗ 
tidife Maras in Alien paſſeerden onder ‘rbe: 
tepdt Lygdami, ende Dat de alder-kloechfte 
(til hielden op den Oever bande Zee! bege: 
bende huneen open Landt te bewoonen/zijnz 
de bol Boſſen / die ſich upeftreckten tot het 
Woudt Lan Hircinien. Feftus feght/ dat het 
Woozdt Cimbri niet anders en beduydt in 
Ee Gauliſe fpzake/ alg Dieven ende Boos 
érg, 

Huydenf-daeghfe Zeden. 

De inwoonderen Lan defe Noorderſe 
guartieren ban Jutlandt zijn koudt/ ende 
droogh / tamelijck groot / ſchoon van geuge⸗ 
ſicht/ ban goeder berwe / boerachtigh / na: 
denckende / Toos / ende Vol voorſichtigheydts 
in hare ſalien. Zyn hoovaerdigh / den haren 
beminneude/grost-achtende t gere fp doen / 
eten ende drincken; zijn ſober / ende daerom 
lang-levende · Houden een groote geſtreng⸗ 
heydt tu hare ſeden / zijn korſelende krackee⸗ 
ligh / fiel —— in groot gevaer bege: 
vende : Varen gaerne ter Zee; gaen geil 
ligh ter Jacht; hare opinien beweeren ſy 
Bardtneckelijck/zijn niet te min tot dE Juſti⸗ 
tie ſeer geueyght. Leeren lichtelick alle tar 
len / ende beminnen de geleert hepdt; achter 
volgen gaérne hare gemaechte voorwaer⸗ 
Den Hebben bele Kinderen, hare Drouwen 
balt het kinder-teelen ſuyz / zjn ſchoon / doch 
giecigh, maerkonnen abefchickt genoegh 
hups-houden. Achilles GafTarus ſeght / Hat 
in dit Laudt eenen Munnick D'Artillerpe 
gebonden heeft. 
D'Fnwoonderen Lan Norwegen zíjn 

dighept der eEnvoudigh/ beminnen Ende onthalen den 
Norwegers/ pyeemdeling feer; onder hun zijnde Dieven/ 

als mede 
Her Y{lan. 
ders, 

Roovers / ende zee-fchupmers in gauts 
kleynen getale. 
De Nauders flapen mer Haer Dee ende 

Kuddden onder een dack: Leven feer eenz 
boudigh/niet anders foeckende als ‘tgene de 
Pature den Menſche verleent. Bare Ber⸗ 
gen dienen huntot Steden / ende de Fon⸗ 

tepnen tot welluft. Wel is waer / dat de Enz 
gelfe Koop-lupden defe Menſchen niet m 
tuftenlaten leven / veel min in haer oude 
vernoeginge; Want fp/ komendeindit Ep: 
landt om Pig ban daer te halen /met hare 
Vreemde Loop-manfchappen/ oock beel 
bzeemde gebreken daer ingebracht hebben. 
De loffelyche daden haerder 99007-ouderen/ 
ſtellen fp in Dicht / ofte ſnjden die in de klip⸗ 
pen. Leven meeſt bp Dis/ dien fp —— 
ende Daer na fo kleyn malẽ als FBeel/’twelc 
fp in plaets ban Broodt gebzupchê:de treffer 
lückſte ende leckerfte onder hun gebzuprkien 
Bifcupt, Det water was eertijts harẽ drãck / 
maernu Weten fp daer Koren onder te men⸗ 
ghen / datmer ban elbers bzengt/ hatende 
den dranck deg Waters alleen. Die ban Lu- 
bec; Hamburg ende Roſtock, op Dit Eplandt 
varende / bzengen aldaer Meel / Bzeoodt / 
Bier / Wijn / Wakenen/ Wijnwaet/ Pfer/ 
Stael; Goudt/ Zilver; Drouwen-hulfels,/ 
abe Dout om Bupfen ende Schepen te bouz 

u, 

Rijcdommen. 

Bet Poogder lutlandt fent na Duptflandt 
een groote menighte van Oſſen / ende behal 
ven Dien geel Boter / Kaes / Gugel / ende Bel⸗ 
len; als oock / vele Peerden / die Han daer 
voort elders Genen berdoert worden / om 
datſe voor feer goedtte zĳn geacht Wozden. . 
Maechkt oock veel gelts ven haren Dis, 
voornemelick bande Haring. Holſteyn fendt 
mentehte ban Paerde in andere Provintien. 
Die ban Fionien trecken Veel gelts van hare 
Die die fp vangen; oock LA haer koorn dat fp 

c bupten ‘slandts ſenden / maer voornemelij 
van haren Gogge ende garſt: ſenden oock 
bele Oſſen ende GPaerden na Duytſlandt. Sca⸗ 
nien Berkospt oock veel Vis / Zilver / Koper 
ende loodt. Gothlandt veylt veel Kaes/ 
Koorn / Boter / Vellen / Den boomen / ende 
heel Paerden· 
Norwegen out fangt veel gelts ban haren 

Berger⸗Stockvis / die (eer goedt is / ende 
van den Koop-lupden Wijdts en zijdts bers 
boert wordt: Min profijt en heeftfe oock 
nietvan haren gefouten Abberdaen / als oock 
vanharte Vellen / Boter / Ongel/ Walvige 
traen / Teer / Bonten / Balcken / Maſten ende 
andere Diergelijcke Waren, 
De koop-lupden berrijcken de Uſlanders 

oock (cer / halende Lan dit Eplandt een ſoor⸗ 
te van Kaken/ Wartman genoemt) Solffery 
Drooge Vis / Boter / Ongel / Wolle/ veel Bon⸗ 
te vellen / ende diergelijcke Koopmanfchap, 
VDew Wis frapelen fp onder 'tdack met groo⸗ 
te Doopen/ ende Gare Boter doen fp ín kaſ⸗ 
fen ban 40. boeten lang/ ende s. hoogh / bes 
halven in de Tonnen / overmits hark obers 
vloedigheydt. 

Ge ij De 

XV, 
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XV]. 
Waer in de 
Kijckdom⸗ 
me des Loe 
niugs ban 
Denemarck& 
beftasn. 

Van den Staet des Konings van Denemarcken. 

Île 

De rijckdommen des Konings Lan Dene- 
marcken tegenwoordigh Chuitiani IV, bez 
ftaen meen groot getal ban Beftrael/ eride fo 
gefouren alg gebrooghde Pis / als Darirg/ 
Abberdaen / Stockvis / ende andere. Dork 
brengt hem de Zont een veel grooter prof Dt 
op / want peder Schip aldaer den Koning 
zynen Tol betalenmoet. Cot welche ſom⸗ 
me defen Col klimt/kan afgenomen Worden 
upt tgere dat jaerlijckg eer-mael Van Am- 
fterdam alleen zoo, ja 3co. Schepen na Oo⸗ 

nom Koorn / Vis / Hout / Teer / Donigh/ 
as / Bontenende diergelijcke waren af» 

baren / behalven uu de dagelijckſe vaert al⸗ 
daer; oock behalven alie de Schepen die daz 
gelückg upt andere Havenen ban Hollandt, 
Zeelandt, Vrieflandt, Engelandt, Vranck- 
rijck, Spangien, ende Italien daer henen met 
menialjtg baren, Doch en heeft ben Koning 

ZET (a vlee 

M EN Lofe 2 Se : Det men — 

EN 
— ee 

— — 
—— 

— — 
— — —,— 

WR nn 

DAN 

ay SU — 

vs ie ML ELEN —* 
Zertoch Van 

weynigh andere inkomfien als deſe Tollen 
der Offen/ etc. ende Van de Zont, behalben 
notheenige wepnige Rijnen van Scanien/ 
—— biergelijcks. De plaetſe Ward- 
us brengt den Koning noch eenige profijten 

op/ Want de Engelfen hebben tfedert eenige 
jen herwaerts beginnente varen tuffchen 
orwegen ende Groenlandt, ende eenige te 

Colmigraf,andere te Chilchene, bp S,Nico- 
laes, Gn’ imidden ban defe golf fiet men’t 
Eplandt ban Wardhus, Wel gefierckt bart 
Frederico II, De gedachte Koop-lupben als 
Daer traffiquerende / betalen Col van hare 
Koopmantchap. 

Sterckten. 

De oorlogen die de Denemarchers tes 

geug de Zweders gevoert hebben / J— 
XVIL 
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ons als met hen binger hoedanigh Krijghſ⸗ 
volck den Koning ban Denemarcken op: 
brengen kan/ ende hoe fp hun oock in de oor⸗ 
logen dragen. Boch om particulterlijck te 
diſcourerẽn van't gene defen Prince te lan: 
de doen kan / en heeftmen niet wel tot noch 
toe konnen fien / om dat hp noch wepnigh 
aenſlagen berricht heeft/ alg tegen de Vith⸗ 
marſers / de welcke vanden Koning Valde- | 

maro t’onder-gebzacht zijnde / Daer na we⸗ 
deram gerebelleert hebbende / zijn na bers 
febepbden accidenten tfedect den jare 1soo.tot 
den jare 1559. eyndelijck t'onder-gebracht 
door deit Koning van Deremarchen Frede= 
rico II, doch hadden alvoorens in eenen 
Slagh om-gebracht ben ſone Chriftiani III, 
Toannem. 

| be oe PRE] IL. Cs Oan Onemerchen 

Sweder 

Pd 
— 

Or * 

Aengaende zijne macht ter Zee / die kan 
geoordeelt worden upt de Atmaden bp hem 

opgerxicxht:Chriſtianũs ILter begeerte Hen⸗ 
rxici II, deg Konings van Vianckrijck, ſondt 
in Scotlandt. tegende Engelſe een Armade 
vã 100.Schepẽ / op de weltke 10000. Solda⸗ 
ten;waté, Bet is Wel te geloven / dat hy / heb⸗ 
bende fn fo Wijde omloop langs de Zee-kus 
ſten / fo beel Havenen in Dencmarcken, Sca- 

GLC … 

4 

nien ende Norwegen, ende een fa grooten gee 
tal Eylanden bupten ende binnen de Baltiſe 
Zee/een groote Plote te famen foude kote 
nen beengen/ mits deg gelts niet gebierk 
hebbende. De Foztreffen zijnes Landts zín 
allefing ghenoegh boozfien/ de welcke hp 
oock dagelijcks meerende meer verſterckt. 

Ce iij Gou- 
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ek den Koning van’t gere hp befidt/ behalven 

Dat In tdt Van oorlogh ende zede een peges 
Gouvernement. lick van hun feker getal Bupteren t'onderz 

XVIIL Det gantfche Denemarcken Wozdt ber: | houden/ende die altidte op hare koften gez 
Maniere DEpltin 184, Deerlighepden/ die fp Herets | reedt te hHouden/ tegen dat den Koning die 

dec Kronin⸗ NOEMEN / oock info Veel Gouderneurs/ Wijs 
ge ban De ende bewuft inde Wetten des Rijcks. Den 
sagen Koning Wozdt beel-licht van de voornaem⸗ 
an fie des Bijcks gekozen/ dan hp dooz fucceflie 

daer toe geraeckt, Men Kroont de Koningen 

op-ep . 4 

Soo meneenighe Ambaffadeurs upt den 
Bypcke fendt/ die Worden van den Korig 
oock eerlick onderhouden. Do geeft den Ko⸗ 
ning oock eenigh onderhout aen ſommighe 

te Hafnien ín onfer L. Vrouwen Kercke 
voor den Autaer/ de WHaedtg-heeren des 
Her geleydẽ hem daer/ ende wort Loor hun 
gedragen een Bappier/ Kloot / ende Kroon, 

Dit te dragen en is geenigh geflacht ey⸗ 
gen / maer na dateen peder verdient heeft/ 
Wordt hp tot dit Ampt gekozen. Bier naer 
is den Konig gehouden te (weeren/ alle de 
Articulen onderhouden/ die men hem boo: 
ftelt/ ende die eenigen tijdt in gebzupck gez 
Weeftzijn/ oock de Chziftelĳche Heligie te 
befchermen / mitfgaders de Hechten ende 
Coftumen des Bucks. Den Bifichop ban 
Roefchilde falft hem daer naer/ ende Wordt 
hem bande Haedts-heeren de Kroone op’t 
hooft gefielt/ die hem oock alg dan den Eedt 
Doen / indien die niet gedaenen ís Looy zijne 
Krooninge. Dit gedaen zijnde / maeckt den 
Koning eenige Edel-lupden Kidders / ſſaen⸗ 
de dd foetelijch met het voorgedzagen 
Zwaert. 
DE Kaedts-heeren erde voornaemſte des 

Ajcks hebben altijdt een Depe authozitept 
gefjad t de koningen te verkieſen / die fp oor 
noch hebben/ doch) hebben meest altijdts den 
oudtften Zorie des overleden Koutrgs o 
den Throon gheftelt/ ten Ware datter fuf> 
fifante oozfake was om hem daer af te hour 
den, Hebben oock nopttoe-gelaten/dat het 
Bijcke verdeplt Wierdt/ als daertoe Door 
bozgerlijcken oorlogh genoodtfaeckt zynde. 
In gantg Denemarcken zijn vijf Eꝛdren Tc: 

de bf ofte Staten, D'eerfte is/ Van den Hupſe des 
Oyen in Kongs. 

De tweede / den Adel. Doch moetmen 
Weten/ dat onder defen Adel geene Graven 
noch Baroenenen zijn/ maer Dat een veghe⸗ 
Wiek zijnen Adel; betoonen mach Door een 
lang vervolgh zijner Poor· ouderen: fp voe⸗ 
ren fimpele Schilden / wanende dat dit ha⸗ 
ren Adeldom te kort Waer gedaen / de ſelve te 
vergrooten ofte te veranderen. 

Daer zijn noch ſommighe overigh Lan de 
gheflachten der gener / die bp het Verbondt 
Waren/ gemaeckt tuffen Carolum Magnum 
ende Hemmingum Koning ban Denemarc- 
ken, alg de Vrens ende eenighe andere. Defe 
befitten hare goederen met hooge ende laege 
Juriſdictie hebben oock macht op hare 
— te jagen / als de Graven in Dupt⸗ 
ſlandt. 

Alle de goederen / fo voerende alg ouroe⸗ 
rende/ hun ban Vader ende Moeder na-ges 
laten / Worden onder de Heoederen gheluck 
gedeplt/ ende zijn de Zufteren oock door ſpe⸗ 
ciale Pꝛivilegie tot defe deplinge toegelaten/ 
doch in fulcker voegen / datde Zufter maer 
een deel ende den Byoeder twee deelen heeft: 
fa hebben de Zonenoock de Lafteelen Loor 
ivt Aldus en erven de oudtfie het grootfie 
deel niet- 
Wan defe ordꝛe der Edelen worden geko⸗ 

rende Baedts-heeren des Ricks / ſelden tge⸗ 
tal van 28. over treffende. Bet Rjck onder⸗ 
houdt hun / ende heeft elck een Kaſteel / foo 
laiug hy in dienſt is / betaelt oock niets aen 

Cdellupden/ ’t{p datſe hun ten Hove ont: 
houdẽ ofte niet; ‘t welc herkomt vaneenigh 
4 ant/genoemt in Deenfe ſprake Verlehnin- 
ge; ende deſe moeten oock eenighe Bupteren 
teudienfte deg Konings onderhouden/ oock 
van hare goederen den Koning pets betalen. 
In Denemarcken is oock een Oꝛdonnan⸗ 

tie daer doorden Koning verboden Wordt 
eenige onroerende goederen der Edelen te 
koopen / tenepnde dat tuſſchen den Koning 
ende de voorugemſte des Ricks geen onwil 
en riſe. Pp machfe met hun wel verruplen/ 
ſo hy wil. Do enmach oock geenigh Cdel- 
man eer:ige goederen koopen ban des Ko⸗ 
nings Boeren: Want fonumige Boeren heb⸗ 
ben erf-goederen/Die bp-na geheel vry ziju. 
Daer is ooch een Lieutenant ofte Connes 

ftabel des Konings/ gelijck in Vrancktrijck, 
Defen onthoudt fcb meeft te Hafnien, 

Bier nabeeft den Maerſchalck laft ſorge 
te dragẽ over alles Wat den oorlogh betreft/ 
tfp Krügh ofte niet. D'Admirael bande 
Zee heeft de opficht over de Schepen / Zeef 
ende Zee-kuften,. Defen heeft noch eenen 
Dire-Admirael onder fich/ ende op peder 
Orhipeen Kapitepn / ende zijn alle van Kids 
derljcken framme- j J 

Daer ís oock eenen Kantelier des Bieke, 
voor den welcken ban alle Pzovintienende 
Cplanden des Ricks geappelleert Wozdt/ 
eude Van hem Loor den Korting, ; 

Alle de Provintien Worden berdeplt ín 
Herets ofte Biſdommen / de welcke bele 
Parochien begrijpen. Die plepten/ debates 
rendaer eerft haer ſake daer na is geoor 
loft te appeteré boor den Kichter des Hants 
daer men is; Van hem Loor den Cancelier; 
ban dien voor den koningende sne Raets⸗ 
heeren/ ende die oozdeelen Diffinitivelijck. 
De Denemarckers hebben cen befchzez 

ven Becht/ geftelt van Valdemarol, ban de 
Biſſchoppeũ / ende Lan de Raedts-heeren 
des icks: fo de eerfte Richters een onrecht 
Vomis firĳeken/ Worden fp verwefen in de 
boete ban de helft haerder goederen; Waer 
ban den Woning een helft neemt/ende De bez 
fchadighbe partpe ander helft. 
Dé Lancelier/die gaerne het Hof bolcht/ 

beeft tot medehulpers 7. of S. Edele Secree 
tarifen/ ende den Koning felfs berhandelt 
bele fakien ; ende fo daer eenige gewichtige 
fake voorvalt / folaet den Koning den Faet 
vergaderen, 
Den Koning is niet beroozloft eenighe 

fchatting den Bijcke op te leggen/ oock niet 
over de Boeren der Edelen/ fonder inwil⸗ 
liginge der Raedtſheeren ende voornaemſte 
des Bijtr. 
Daer ig eenen Fntendaut generael ober 

de Finantien / die alle de inkomſten dek 
Kier ontfangt/ oock alle de cjnſen / fa wel 
ter Zee/ als te Lande; overleght de Mekez 
ningen/ende geeft den betaelders quitantie: 
Defen heeft twee Connnifen Edelen; oock 
bele upt den voltke / weſhalven hp oock goe 
de gagien heeft, Jk 
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De derde ordre fg de Geeftelijckhept/ ín 

de welche feven Biſſchoppen zijn / namelicſt 
dAerdsbiſſchop Lan Londe, de Biſſchoppen 
ban Rofkilde, Ottenſche, Ripa, Wyburg, 
Arthus, ende Slelwijck; hier onder zijn oock 
de Kanonichen begrepen: Defe hebben de 
thienden des Nicx / die doch verfchepdelijck 
in verfchepden Provintien verdeplt zijn. 
De Biſſchoppen ontfangen d'een helft ban- 
De thienden/ ende der Koning d'ander helft: 
doch hebben de Kanonicken einde Paſtoors 
oock eenigh gedeelte Van d'eenende d'ander. 
De nomiuatien der Biſſchoppen hebben 
ban alle tijden den Koningen LanDenemarc- 
ken toebeioort. Chriftiernus III, oaꝛdonneer⸗ 
de / Dat de Geeftelijckhept gene goederen 
berkoopen eu foude/ dan met erpres bevel 
ves Koninge. 
De Lierde ozdze is Lande Borgerp ende 

Kooplupden/ die fich mde Steden onthou? 
den, Dele hebben hare byſondere Privile— 
gien/ ooch haer epgijen Delden/ende bepael⸗ 
de Wilderniffen. Wt defe ale oock upt de - 
kinderen der Landtlupden Worden gekozen 
de Biſſchoppen / Kanouicken/ Paſtoors/ 
Aaden der Dteden/ Secretariſen der For⸗ 
treſſen ende Kaſteelen / Gouverneurs ende 
HKapitepnen te water/ oock Mannen op den 
‘Lol, Bp defe Gaden der Dteden Worden de 
Elepne faken verhandelt / ende hebben meeft 
tits eenen upt den Adel tat Preſident. 
De vifde Oydze beftaet in Boeren/ de 

Welcke tweederlep zijn. D'eerfte zijn ghe⸗ 
noemt Freibunden, fo veel alg vrye Arbey- 
ders: defe befitten erfgronden / ende betalen 
daer jaerlijcr eenigen cijns af: begeven hun 
oock tot de Koopmanfchap ende Differpe: 
zijn haren Heeren om niet te wercken niet 
gehouden / noch en betalen gene ſchattiugen / 
dan met Wille der Raetſheerẽ des Konings. 
D'andere en befitten gene erfgoederen/maer 
hupzen ende pachten alles ban den Koning/ 
Edelen ende Geeftelickhept / moeten haren 
Beeren mentghmael om niet arbepden / na 
t berding datfemet huune Pacht-heeren gez 
maeckt hebben. à ‘ 
Daeris te Wyburg eé Baedt/ in de welcke 

alle civile faken het gantfche jaer deur afge: 
handelt Worden; aldaer wozden alle de ber: 
ſchillen over Landẽ / erf-goederen ende dier: 
gelijcke dingen verhandelt. 
De Dtedé des Bertoghdoms ban Schlez- 

wijck genieten de ſelve Privilegiẽ ban Dene- 
Schlezwijck marcken, gelijck oock Hare mWoonderen de 

ende Hol- 
ſteyn. 

ſelve Bechten gebrupeken. D'Onderdanen 
mogen van hare Magiſtraten appelleren aen 
ben Baecds-heeren/maer niet verder. 
De Baeds-heeren zijn veeltijdts 24. ín 

getal/gekozen upt de Bidderfchap; ende hun 
Wordt — — eenẽ Kantelier generael / 
met noch twee Bechts-geleerde npt dẽ naem 
ban peder Prince. rf 

Die han Holfteyn haddẽ eertijds 48. man- 
nen/die upt den name des Lants prefideerdé, 
Loop de welcke alle Appellen der Parochien 
verfchenen. 
Maer tfedert datfe t'onder gebracht ende 

in twee deelen berdeplt ge weeft zijn / fa kieſt⸗ 
menin elck gedeelte 12. Mannen / met eenen 
Gouverneur / Die meeft-tijdts ef Licentiaet 
inde Bechtenis. Alle defe Worden Van hare 
Pꝛincen met beguame gagien verſien / ende 
hun Wozt eenen Secretaris bp-ghevoecht/ 
met eenen Preſident upt den Adel ban Hol- 
ſteyn. De ghene die daer Van weghen den 
Koning is / is beeltijdts DE Gouverneur ban 

Steinburg;ende die den Hertogh daer ſtelt / is 
den Gouverneur van Gottorß. Doch is den 
Onderdanen veroozloft boor de Macts-Heer 
rẽ ban bepde de Hertoghdomméschlezwijck 
ende Holfteyn te appelleré/ ende niet verder. 
Op hebben eertijdts een beſchrevẽ Becht gez 
hadt/ twelcke nu een Wepnigh verandert, 
ende Verbetert is / na het gemepne Becht, 

Holfteyn heeft bier Ordzen/ramelick/ den 
Adel / de Geeſtelückheydt / de Borgerye ende 
Landt lupden / die geljtk in Denemarcken, 
in tween verdeplt zijn. | 
De Edelen befitten hare Handen met 

hoogh/ middelbaer/ ende laegh Recht om 
jagen. Defe Landen zijn meeft allodtael ende 
wperf-goedt. Somimige zjn oock Heen 
goederen, Defakender Edelen Worden gez 
oordeelt Banden Raedt des Bertoghdonis, 
Det is geoorloft / freltende ſuffiſante cautie/ 
ban het arreft des Raedts te appelleren aen 
de Kycks⸗Kamer. De Borgerp heeft parti- 
culieve Pribilegiẽ / ende gebruyckẽ ’t Boom 
ſche ofte Lubeeckſe Becht, De Onderſaten 
mogen appelleren over de Sententien der 
Aaden des Stadts tot de Steden daer toe 
gedeſtineert / ende noch van daer aen des 
Hertoghs Gadẽ / ende weder Ban daer aen de 
Rijcks-Kamer / mits cautie fiellende … De 
faken der Laudt-lupden Worden op ‘tbloote 
belt beplept door hare Advocatem ende dat 
tn tegen Woozdtchepdt van ſommige Edelen 
deſſeſvigẽ plaets/ met den Gouverneurende 
twee HBaedts- heeren / de welche gelijck alg 
getupgen zĳn: ende gehoort hebbende Heen 
ende des anders defentie / doenfede partpen 
vertrecken met de geheele Wergaderinge/ 
ende daer na rijpelijck op alles gelet hebben 
de/Wozdende pleptende Wederom geroepen / 
ende hare Sententie geprononceert. 

Yflandt heeft twee Biſſchoppen / de Welc: t Gouders 
he als hare Gouverneurs zijn / een van het nement bau 
dRooyder-deel / ende eenen ban het Zuyder⸗ Yfland:, 
deel; een peder Lan defe heeft een Scholte bez 
fijden aen zijn Huys / inde welcke hp gehou⸗ 
den is op zine koften 24, Kinderen / te onz 
derhouden ende te leeren. s 

Haren Godts-dienft. 

Chriftianus II, Koning Han Denemarc- 
ken , íg geweest de gene Die de Leeringe Lu- 
theri aldaer ingeboert heeft/ende in alte zine 
Landen openbare erercitie vergunt; nd dat 
de felbe in Zweden door hem hadde gelgert 
geweeft: tot alle’ twelcke Toachimus Pomes 
ranus,een Luthers Predicant/feer geholpen 
beeft. Alle zijne Ducreffeurs hebben de felbe 
Geligie tfedert dien tijdt geftadelijck ende 
openbaerlijck gemaintineert/ ef de Koonte: 
atholijcke over al ende geheel af-gefchaft: 

Fn welck gevoelen defen tegenWwoordigh-rez 
geerende Koning zine Voorſaten navolght / 
alszijnde in de felbe ban jongs aen op-gez 
trocken. 

Koningen vanDenemarcken. 

Ange boo? Cheiſti geboorte feahtmen 
den cecften Woning ban Denemarc- 

ken getweeft te zijn, Dan, Daer het Landt 
zijnen name af Dragen ſoude / ſo ſommige 
willen. De 2. wilt men Dat geweeſt is 
Humblus. des ſelfs ſone: 3.Lotherus,Dani 
tweede fone/zijné Broeder Humblum met 
geweldt gediwortgen hebbende de Kroone 

Ee mij ober 

XXI; 

XXII. 
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ober te geben: 4.Skioldus, Lotheri Sont / 
een bzoom Peince / ende Den Dader gants 
ongbelijck: 5. Gram, Skioldi Sone; 
6, Guttornus, een fone Grami; ban zyn 
bꝛot der Suigdegero, Die in Norwegen 
ende Zweden regneerde / gheſtelt tot ecn 
cijnſbaer Koning / na Dat de ſelbe Suigda- 
gerus zijnen Wader Gramum verdreeben 
hadde: 7.na Gutrormi doot, de gedachte 
Suigdagerus, De welcke van zijn bjorder 
Hadingo, om zijns Vaders doot te wee⸗ 
ken, omgtbzacht zijnde/ (oude 8. koning 
getoceft zijn/ De felbe Hadingus, de Derde 
font Grami. 9,Froto, gebpnarmt Gefie- 
mild, Hadingi ſone / 10. zijn (one Halda- 
nus, een moorder ban twee zijne broeders: 
n‚Roc, Haldani fone, cen fondateur Lan 
De Dtadt Roe-hilde: 12,Helgo, Haldani 
tweede fone. 13, Rolvo, De welcke ban 
3ijn ſwager Hiartvaro, koning ben Zwe- 
den,op Den Burgh Letra teelijck ber: 
Mooydt zijnde, Wiert 14, Koning de ghe⸗ 
dachte Hiartvarus; ende Defe oock Lan 
ten ghetrou vrient Rolvonis ban t leben 
berooft zijnde, Hetterus 15. Koning ban 
Denemarcken, ende Daer benevens ven 
Zweden; 16,Balderus, omgebracht in den 
Znham, na Gem ghenacmt Balderflur: 
17. Othinus , tot tooberpe gheneghen: 
18, Roricus, gefeght Slingenbond , Othi- 
pi fonc: 19. Horvendillus, omghebracht 
ban zijnen broeder Feggo, 20. Koning/ 
naer welcken Fegge-lund in Iut-land gez 
naemt is. Defen heeft gedoot Horvendil- 
li ſone Amlethus 21. RNoning / Dermoozt 
ban zijn Dtiefbader Wigleto, 22, Ho— 
ning. Hem is gevolght als De 23. zjn fonc 
Wermundus: 24, Wffo, Wermundi ſone. 
25, Dan 11, Wffonis font: 26, Huglctus: 
27. Frotho 11, ghebpnacmt Hind-fterke, 
Die in eene FR onarcbie overwonnen beeft 
Fregerum, den komng ben Norwegen: 
28. Dan III, Frothonis ſone. 29. Fridlevus: 
30. Frotho III, zijn fone/ gheſeght Frede- 
oed, Onder De welcke men wil Dat Chri- 

itus Be Vzedeborſt menfch geworden is: 
31.Hiarnerus, bart geringe afkomfte; De 
welcke beedzeben zijnde, 18 Koning ghe⸗ 
kofen De 52.Fridlevus II, Frothonisfone/ 
Die Afmundum Den Vorſt ban Norwegen 
Heeft omgebracht: 33.Frotho IV, een (one 
Fridlevi: 34.Ingellus, Frothonis fônt/ten 

geooꝛloght: epndeliyck De Driefen in drie Prince ban ongebonden leven: 3 ;. Olaus, 
De bierde ſone Ingelli,Die bp zijn leben zij⸗ 
nen twee fonen zijn Wijck berdeplt heeft; | 
Haroldo toeepgenende Get gebiet te wa⸗ 
ter/ Frothoni te Bande: Dochy Haraldus, 
36. koning ban zijnen bpoedtr Frothone ; 

Verhael van de Konir gen van Denemarcken. 
cmabebzacht zijnde, is aldus deſe Fro- 
tho V, geworden De 37. Konmng: De welcs 
ke van zijns broeders Harald: fonen/ in 
wraethe van haers Daders Boot, in zijn 
Hof berbrant sijnde, ig int Rijck gheko⸗ 
men cen ban Defelbe, Haldanus II, alg 
38, Koning, boven maten ſterck ban le⸗ 
Den: 39. Hegninus, een broeders fone Hal- 
dani: 40, zijn fone Syvaldus: 41. Sygarus, 
Syvaldi fone: 42,Syvaldus II, Sygari bꝛoe⸗ 
Der; gedurende Welckers regiermghe in 
Denemarcken fe bloedige krijgh geweeft 
is tegens Haquinvm, Die den Honing Sy- 
garvm bermoozt hadde, Dat niemant ban 
Des Konings bloet en is overghebleven / 
Dan luditha een Dochter des ghedachten 
Sygari, De welcke tot cerne Bupfbzoutwe 
berwozben zijnde ban Haldwro, is De 
felbe ghewoiden 43. Koning ban Dene- 
marcken,de Derde ban Dien name / geſeght 
Haldauhin-ftercke, ende is hem int Wijck 
gevolght de 44. zijn ſone Haraldus, ghes 
bpnaemt Hulle-tand, De 45. wert ghe⸗ 
ſchrtven Ringo, een Doons-fone Haraldi: 
46,Slo, obermits zijn Cprannpe ende 
wreetheyt oemgebracht: 47, zijn fone O-_ 
murdus, 48,Sy vardus, Omundifone/ een 
ongbeluckigh Prince, want onder hem 
bebben De Sweden Schanien, ende De 
Duptfen Jutland ingenomen ende bere 
meeflert: 49, Buthlus Sivaldi broeder; 
so.Tarmericus; 51. deſſelfs (one Broderus: 
52. Syvaldus III, 53. Suio, Syvaldi ſone / een 
neerſtigh ende ſozꝛghvuldigh Prince, heeft 
Schanië weder berobert. s4.Biorn:s s,Ha- 
raldus III, zijn (One. s6.Gorman, een 
tweede fone Biornonis: 57, Sigefridus, 
Gormonis fonc. Hoe bele Jaren een peder 
ban De beorgemelde Dancen geregiert / 
wanner fp De regieringe begonnen/ ende 
wanneer bolepndt hebben, 18 onbekent; 
noch en wert oock bp de Hiſtoryſchrijbe⸗ 
ren niet aengeweſen. Allcene begintmen 
daer af cenige ſekerheyt tehebben in de 
58. Koning Godefrido, des ghedachten 
Sigefridi bꝛoeder / ende tweede fonc Gor- 
monis. Deſes acnbang Wert bp de mee⸗ 
ſte geſtelt opt Zger onsPeeren 795. ende 
woꝛt gheſeght gheweeſt te zijn cen feex: 
ſtemnigh / goctaerdigh eñ bzoom Prine 
ce / bꝛeedtſamigh / mildt / ende Dapper ter 
wapenẽ: Heeft tegens Karolum Magnum 

veltſAagen overwonnen; ende t'onderghe⸗ 
bracht hebbende, 18 bp baneen zijnder 
Lijfgarde omgebracht: ende is aldus in 
zijne plaetfe gekomen / die oock Woning « 
ban Zweden was / 
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59 |_ * Olavus, regeerde twee Jaren. 8094776 

regeerde 4.jacen. 
60 Hemmingus, heeft met Den Keyſer Ludovico Hede gemaecht/ | 8114778 

61 |_ Syvardus IT, Die oock ban zijns moeders wegen, Die een Dochter | 8154782 
Godsfridi wag/ Koning ban Norwegen geworden 19, — hem 
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Verhael vande Koningen van Denemarcken, 
is banden Staten ban Iutland opgeworpen zijn Weef Ringo,ende 
zijn bepde in den krijgh gebleven, Drie jaren Daer naer, | 

Regnerus , Syvardi Il, fone/ was wonderlijck in Krijghſ- 
faecken; vegeerde 1 3. jaren. 

Haraldus, Klag, ſich dragende als gerechtigh Woning: wort doo: 
Regnero, berdzeben; Geeft vanden Keyſer Ludovico het Chriſten⸗ 
„geloove ontfangen: wert geſeght 16. jaren gevegeert te hebben, 
Sivardus II, een fone Regneri, ig na zijns Daders ombzenghen 
in Yrlandt, gefuccedeett/ welcke Doot hp biomelijck gewroken Heeft 
dooꝛ de hulpe zijner broederen. 

Ericus,een broeder Des gedachten Haraldi,{g Ericum, Sivardi III, 
ſone / boorgegaen, Kegeerde 1 4javen.Deeft oorlogh geboert tegen 
Guttoreum; zijns Soms ſone / ende 18 alſdoen in cen veltllagh ge- 
bleven al des konings bloet; behalben deg Sivardi III, eenuge fone 
genaeme 

Ericus II, die na de doot Erici geſuccedeert is, wiert tot het Chei⸗ 
ſtengeloobe gebracht (alhaewel een ſterck vervolger der Cheiftenen 
geweeft hebbende) door Anfgario, Biſſchop Lan Bremen. Kegeer⸗ 
De 11, jaren, 

Olavus H, Kening der Zweden zijnde) beracht de onder-javigh: 
hept Lodnekanuti, des ſoons Eric: II, ende draeght fich met gewelt 
als Woning ban Denemarcken, Ben tijt ban vijf Taren. 

Sivardus IV, een foons fone Olavi II, ig gheſutcedeert. Wegeerde 
1o.jaren, 
Lodnekanutus tot zijne Saven gekomen zijnde, heeft Deur hulpe 

zijner Onderdanen/ Sivardum IV, (na ro jaren regeerens verdrevẽ. 
Kegeerde bijf Jaren / was in zijn Jongheyt boos banleben/ doch 
Daer na cen lofwaerdigl Prince / hebbende niet te rin gene kenniſ⸗ 
fe ban De Cheiſtelijcke Keligie. 

Suenoig gefuccedeert na Canuti doot; ende nietlang gheregiert 
hebbende is hem gebolght f 

Frotho VI, heeft Engelandt gevobert/ ende ig aldaer Chriſten gez 
worden. Kegeerde >, Jaren. 
Gormo II, gebpnaemt Anglicus, omdat hp in Engeland: geboꝛẽ 

was, twelck hem doch wederom ontnomen ts. Regeerde 1 2, jaren. 
Haraldus V, is gebolght; was meer genepght zjn Wijck te bez 

ſchermen dan zijne palen upt te beepden. Kegeerde 8.jaren. 
Gormo III, is geweeft een hard / doch de laetfte vervolgher der 

Chꝛiſtenen. eeft Thyram Dankbod, deg Konings dochter van En- 
geland, niet ect ten huwelijck gekregen boor Gp en beloofde Chꝛri⸗ 
ften te woeden. Kegeerde 30. jaren. 

Haraldus VI, is zijnen Dader Gormone HIL, ghebolght / ghebp⸗ 
naemt zijnde Blod-tand, oock Magnus ende Sapiens: heeft oorlogh 
geboert tegen Keyſer Otthonem I, voor welcken met zijn fone tot 
Be Chuftelijcke Religie ghekomen zijnde: heeft De ſelve door zijn 
gants Kijcke geplant. Kegeerde 49. jaren/cnde Wiert DOO? zijns 
ſoons Suenonis belept/ ban cenen Tokone omgebzacht: alfo ie hem 
gebolght de fone Ä 

Sueno II, is bande Chꝛiſtelijcke Religie afgevallen; doch Doo? 
Poppouis miraculen (Bie een gloependt pfer tot verſeeckering Der 

Chꝛiſtelijcke Keligie in zijn hant droegh) wederom bekeert. Ke⸗ 
geerde 54, Jaren. 
Canutus IL, gebpnaemt Magnus, wag de machtighfte der Ko⸗ 

ningen / die opt booz hem getweeft waren:bebeerfte Engelandt,Nor- 
|wegen,Vandalien ende Normandien, bebjalben noch zijn engen De- 
nemarcken, Wegeerde 22. jaren. 

Canutus IL volght zijnẽ Dader int Wijck ban Denemarken, ende 
na bier jaren in Engelant,wag gebpnaemt Durus: regeerde 6.jaren. 

Magnus , zijnde een fone Olav: Des Conings ban Norwegen, is 
gevolght. Kegeerde s. aren. ì 
| Sueno-IIL,een fone Vlfonis,uptMargareta,etn Dochter Suenonis I, 
geboren / is geſutcedeert. Wegeerde 28. jaren. 
Haraldus VII, wageen Baſtaerdt · ſone Sucnonis III. Kegeerde 
2. jaren. | 

CanutusIV, bolght zijnen Beoeder / ig; om zijnes godt-bruchts 
wille, in t getal der Dancten geftek, — ia. jaren. Js ee 

es en 
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| Getal, Den Finnen in Itlandt aen den Altaer omgebracht; hem ís gebolght 

derKo zijn Broeder 
85 |_ Olaus, hadde (uptquaedt bermoeden op hem) na Vlaenderen ín 
ballingſchap gefonden geweeft. Kegeerde 7. jaren. 

94 Ericus ULg zijnen Bꝛoeder Olao gefuccedeert;was een gewenst 
Prince; Wegeerde 7. jaren. Dtarf in Cypren. 

$5 |__Nicolaus fuccedeerde zynen Broeder, Kegeerde; 2, jaren. 
86 Ericus IV, een fone Erici III, was in oberfpel geboren / ende gebp⸗ 

naemt Hafenfufz: Is d'eerſte geweeſt / die de Peerden ober Zee in 
Denemarcken geboert heeft. Kegterde 4Jaren / etlijcke maenden. 

$7 Ericus V, gebpnaemt Lamb; regeerde o. jaren / is in Monicken⸗ 
ſtaet oberleden / hem is gevolght / na beel twiftens om t Wijcke, 

88 | Sueno IV,eë foneErici V ‚tegens hem is ban DE lutlanders gekozen 
Canutus, eẽ ſoneMagoli, doth is epndelic bebaerdight. Reg. 1 1 jart. 

859 | Waldemarusdeslactft gedachtẽ Canuti fone/is gevolght: Heeft die 
bã Vandalia ef\Rugia tot het Chꝛiſten gelobe gebracht. Reg, 24. jart. 

90 Canutus IV,fuccedeert zijnen Dader: heeft deel geoorloght tegens 
zijne gebueren; vegeerde 1» 8. jaren. 

91 ‚__ WaldemarusII, bolght zijnen broeder Canuto IV, was gen ſtrijt⸗ 
baer Prince; ende heeft den Denen Wetten ende Keuren gegeven. 
Megeerde 40. jaren. Dtarf zijns ouderdoms go, jaren. 

92 Ericus VL, zijn fone volght; cen jaer qheregeert hebbende, wort 
ban zijnen broeder Abel, zijnde Hertogh ban Tutlandt, omgebracht, 

93 Abel, aen De Krone efì 't Kijck gekomen zijnde/is ban den Vrie⸗ 
fen naelf javen regeerens omgebeacht:hem is gebolght zijn broeder 

94 {_ ChriftophorusI, die tegens loannem ende Gebhardum, Graben 
ban Holfteyn, ongeluckelijck geoorloght heeft. Kegeerde 7. jaren, 

95 | Ericus Vil, ig obermits zijne onkuyſhept / ban zijne Onderdanẽ 
omgebracht. Wegeerde 27.jaren. 

26 |_ Ericus VIII, fuccedeerde zijnen Dader, heeft geluchelijck teghen 
de Dupefehen geoorloght. Kegeerde 35.jaren. 

97 Chriftophorus II, ten broeder Erici VIII, ban De Graben ban 
Holfteyn upt zijn Wijck verdreven / Doch kozts daer na weder inge⸗ 

8 keeet. Regeerde 12.jaren. * 99 |__Waldemarus III, zijn ſone: heeft ongeluckelijck gheoozloght te⸗ 
gens de Denfe-flcden. Kegeerde 4 2. jaren. 

Taren) Taren 
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19 Margareta, zijn dochter/is Koninginne geworden: Bozlogh boe, 1375 [5342 
vende tegen Albertum, Woning ban Zweden, beeft her oberwon- 
nen: waer Doo, de Drie Koningvijcken Norwegen, Denemarcken, en- 
De Zweden aen een gehecht zijn geworden. Kegeerde; ;.jaren. 

Ericus IX, ban Margareta tot een Erfgenaem aengenomen zijn: 
de/ iS geworden Koning van Denemarcken, &c. Heeft bele oorlo⸗ 
gen geboert/ ende die geluchelijck. Kegeerde 28 jaren, 

Chriftiphorus HI, een fufters fone Erici, wort tegens hem geſur⸗ 
rogeert: Defen heeft den Hertogh ban Holfteyn ende Schlezwijck 
den eedt ban getrouwigbhept gedaen; nemende alfo het dertighja⸗ 
vige oorꝛlogh een epnde: regeerde ro. jaren. 

102} Chriftiernus I, zijnde Grade ban Oldenburg, wort Koning bá De- 
nemarcken eñ Norwegen,efi van den Statẽ Des Rijex ban Zweden 
wort ín zijne plactfe gekorẽ Carolus Canuti ſone / geſproten upt den 
oudé flamme derliomingẽ vZwede.Chriftiernus I,tegeerde 33.jaré, 

193/__Toannes, zijn oudtfte ſone / is int Wijck geſuccedeert / ende zijnen 
Fredericus in de Hertoghdommen ban Holfteyn ende Schlezwijck, 

Kegeerde 3 2 jaren. Re 
104) Chriftianus II, een ſone Ioannis, is Om zijne weeedtheydts wil 

Tyranvicus genoemt geweeft/ ende Diefhalben epndelijck upt zijn 
Wijck in baſlingſchap berdzeben. Kegeerde 9. jaren. 

ros| Fredericus, zijnde hertogh vã Holfteyn,ig/ na dat Chriftianus IT, 
berdzeben was / bande Dtaté Des Kijtx gekoſẽ. Wegeerde 12.jark. 

106) Chriftianus II, ig gevolght / Die fichj ’t jaer Daer aen ban 't gant- 
ſche Wijck meefter maeckte. Kegeerde 23 Jaren. — 

197 | _ Fredericus II, zijnfoon: heeft mt eerſte jaer zijns Kijtx Dith- 
marfen onder zijn gewelt gebracht. Wegeerde 27. jaren. 

10 _Chriftianus IV, een fone Frederici 11, bolght zijnen Wader int 
Wijck. Kegeerde noch Dit Jaer 1617. 
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VUerharl ban Den Staet des 
Konings ban 

ZWEDEN. 
[Srrresol 6d Ze) 

ann nn nm mn’ 

en vr mand 

Kort Inhoudt. 

1. Koote uptfprepdinge deg Kijcks Lan Zweden, zijne boornaemſte 
Provintien; ende grenſen. 2. Beſcheijvinghe Lan Godtlandt, zijne 

grenfen/ ende voornaemſte plaetfen, 3.Dan Finlandt ende zijne (lez 

Den. 4- Dan Volhinien. s. Dan Lap-landt. 6. Andere verdeplinghe van 
Zweden, begtijpende elf Provincien / daer in elk hertoghdommen ende 12. 

Gracfichappen zijn. 7- Andere af-(chepdingte deles Kijcks in leven Bil⸗ 

dommen ende hoe veel yeder Biſdom Parochien begreep. s. Dꝛuchtbaer⸗ 

hepdt van Zweden in honigh / Silver; Koper / Loodt / Stael / ende alderlen 

Pig: op beel plactfen ſchrael ende berghachtigh: zijnde van matige, geſon⸗ 

de ende ſiwvere locht. o. Bpſondere deſchruvinghe van pegelijcks Landt⸗ 

ſchaps vꝛuchtbaerheydt. 10. Strijdtbaren aerdt Der oude Zweden; hare 

Wetter Goden / ende verfchepden Caogten vanDEerhanden;hare wapenen 

ende maniere ban (trijden- 11. Kobuſte gheltalteniſſe der hupdenl-daeghſe 

Zweden hare fubeylhepdt van geet, limpelheyt Det zeden: hoe veel perz 

ſcheyden koft ende bzoodt daer gebrupekt Wozdr; 't fazoen harer kleederen / 

ende woonplaetſen. 12. Waer in hare rijckdommen beftaen. 13. Dan de 

ordinariſe ende ertraordinariſe inkomſten der Koningen ende hoe veel jaer⸗ 

cks in zijn fpaer-kilte ghebracht wordt. 14. Dan tet Zwedile Krijghlſ⸗ 

bolck / ende hoe veel voſcks in yeghelicke Provintie onderhouden wordt. 

15-Dan zijne macht in ſchepẽ ende ter Zee. 160. Getal der voornaemſte For⸗ 

treſſen deſes Kijcks. 17.Dan de Marck.· graven / Lemans / Lanſmans / ende 

andere Kichteren ende Officieren deſes Kicks / geltelt tot De bedieninghe 
der 



444 _ Verhael vanden Staetdes Konings van Zweden. 
Der Jultitie in peder Probintie. 13. Wetten) geltelt tegen De Woeckeraers / 
oberſpeelders ende doodt · ſlaghers. 19. Dan de Officiers, gheſlelt ober de 
inkomften ende Finantien des Konings. 20. Haren Godts · dienſt. z1. Rort 
verhael haerder koningen, tot den tegenwoordigen Koning toe. 

L-hoe-Wel den Staet deſes 
Koningrijcks van Zweden 

M infodanighen Staet is / dat 
g een ghedeelte deſſelfs ban Si- 
) gifmundo; Koning Lan Po- 
p len, befeten Wordt / als die 

A Daereenige gherechtighepdt 
peetendeert/ ende dat het ander-deel Günde 
t grootfte) vã Carolo IX, deſes tegenwoor” 
digh-levenden Vader / gepoſſideert ende aen» 

taft íg/ foo fullen wp nochtans ( den Les 
er ten gherieve) een fommierlijck verhael 
bant ſelbe doen / eben alg of het in't geheel 

* zijnen wettigen Heere ghegouverneert 
ierdt. 
So begrijpt dan’t Koningrijck ban Zwe- 

den het Hertoghdom van Finlandt, Goth- 
landt, Bothnien , een deel van Lap-landt, 
Scrickfinien, een deel van Corelien, de Alan- 
dife Eplanden / ende eenighe andere / boch 
Elepn ban waerden: 
MWen kan ooc feer lichtelick vernemẽ upt de 

menichte der gradé/onder welck verſchepdẽ 
zobintien bã Zwedé geleg zijn/dat het lant 

eer groot is / aengefien dat vã Stockholm, 
leggbende op bo, graden / ende de ek 

pla 

A Sweder 
enden Conin) 8 

O5 

— — | 

== 
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Verhael vanden Staetdes Koningsvan Zweden, » 445 
plaets der Moninghen ban Zweden is / tot 

winemende Die Pan Lap-landt, men meer alg 1000. Ita⸗ 
grootpept liaenſe mijten rekent /eude bande epnden Lan 
des Los Denemarcken tot Stockholm, ’t welck / fao 
ningrücks beelde lengde aengaet/als in het midden deg 
bâ Zweden, Bicks light / zo. dagh-repfens te Paerdt is; 

faodatde ghene die wijdt ende bzeedt Hooy 
Zweden gerepft hebben / het felve grooter 
houden / alg Italien ende Vranckrijck te fas 
men ís; ende leed, foo beel te grooter Wefen 
foube/io men de Lappen ende Finnen Daer bp 

Zweden heeft tot grenfen tenWeften Nor- 
Wegen,ten Nooꝛden Laplandt endeBothnien, 
ten Ooſten Finlandt, afgüefchepden door 
de Bothuife Golffe ende Lijfland, oock door 
een Zee-arm af-ghefondert; ten Zupden 
Goth-landt, Fn dit Landt zijn bele Hertogh⸗ 
dDonumenende Beerlickhepden; alg de Bere 
toghdommẽ banAngermannien,op de Fron⸗ 
tieren bau Laplandt;daer na Midelphat, Ien- 
tien, Dalakarlien, Vermelandt, Dalien, Hel- 
fingen, Geftricien, Fietnigen, Caperdalien 
(fa veel alg de Valleye Latonæ) ende Vplant. 
De Koninglijche Stadt ban alle defe is 
Stockholm , fo Wel ban de nature alg door 
Eonft gefterckt zijnde / liggende IR arafren/ 
gelüch Venetien. Men bindter oock de ſtadt 
Vpfale,alwaer een Vniverſiteyt is; als mede 
De Zee-ftadt Nicop, —____ 

II,  Gothland: paeltten Ooſtẽ aẽ de Oceaen: 
an Gorh- fe Zee/ten Weften aen de Poorweeghfe gez 

laadt, berghteneude een gedeelte vanDenemarcké, 
genoemt Scanien; ten 2ooyden aen Zweden/ 
ende ten Zupden aen de Doft-zee. De voor⸗ 
naemfte plaetfen ban Gothlande zijn Lodu- 
fien, met een goede haven. Walburg, een 
ftadt hebbende een KafteelCalmur,ven groo⸗ 
te ftadt meteen fehoone Haven; ende noch 
eenige andere / waer af ſommige den name 
ban hertoghdommen dragen. 

TI. Finland: ſight ten Ooften/ Zupden/ ende 
Wâ Finland. Weſten / gen de Zee ende banMofcovien door 

de Golphe ban Finlandrende de riviere Pol- 
me afgefthepdé; maer ten oorden light het 
aen Bothnien en Corelien, De Guffen noez 
mẽ dit Lant Chainskafenila. Zine hefte ftez 
den zijn A bo,in Vplandt gelegé/ende Wyburg 
op den hoeck van’tlandt. 

IV, _ Bothpien wodt verdeplt in Ooft ende 
Wan Borh- Weft/ volgens Magnum, maer ra anderer 
i mepninge/ in Zuyden ende Moorden, 

— Lap-landr firecht ſich ban de Frontieren 
Van Lap: Van Zweden af tot de Poozdt-zee toe. Daer 

landt, is het Maras ban Lulum, lang zoo. mijlen. 
Dier moet aengemerckt zjn / vat de gere die 
aen de Dofl-súde ligahen/ den Moſcoviter 
tol geben/ende worden Dikiloppes genoemt/ 
dat 18/ Wilde Lap-landers: maer de Wefter: 
fe ſtaen onder den Koning ban Zweden, ende 
befitten het Landt dat ghenoemt Wordt 
Scricfinnien. Corelien, ofte Carelien, light 
ober de Golphe ban Finlandr, fich ſtrecken⸗ 
be tot de Pg-zeetoe: den grootften Zomer: 
fen dagh is Van zo, uren. Hexolin ofte Kexc- 
lin is zijne Hooft-fradt. 

Wat den Den Koning Lan Zweden befidt noch in 
Honing ban Lijflandrde Steden Rivaillen, Nerve, Per- 
etn pe, Hovien, ende eenige andere. Behalven dien 
ie net DEP Heeft bhp noch de Alandife Eplanden/ in de 

7 Weltke gelegen zin de Steden Vames, Wi- 
vi. burg, ende Caftrolin. 

Andere bees Daer zijnder Die een andere berdeplinghe 
deplinghe van Zweden maken/ namelijck/ in elf Pro⸗ 
bes Ricks vintien / de welcke 11 Dertoghdonumen ende 
han Zwedé, 13, Graeffchappen begrijpen, D'hertoghr 

alg de andere. 

dommen zĳn Vplandt, Wefter-gothlandt, 
Oofter-Gothlandt, Smoladien , Vefmanien, 
Dalakarlien, ’t groot Bertoghdom ban Fin- 
landr, ín de welcke begrepen zijn die van Sa- 
— Caralien ee Tavaltien. De 

raefſchappen zjn Hetlinghen, Angerma- 
nien, Gelre Miles Oofter-Bothnien, 
ende Wefter-Bothnien,Vplandt, Vermelant, 
Nuicien, Dalien, ende t Eplandt Vlandt, 
t welck doch aen Finlandt behoort. 
De andere Verdeplinge ahefchiedt door VrI. 

Biſdommen / die eertjdts tot ſeven ín getal Noch een 
Waren/ t Nerdtg-bifbom ban Vpfalen daer andere Leze 
onder rekenende: hier bp wierdt ghevoeght deplinge, 
t Aerdts· biſtdom Han Wiburg in Finlandr, 
d'andere zin Die Ban Lincopien, Veftrors, 
(nu genoemt Aroſcioiſe, Sacare,Strigonien, 
Veximen, ende Aboën fn Finlandt. 
het Biſdom van Vpfalezijn 171, Daz 

rochien / ende ſtreckt fich upttot aen Lap- 
landt, begrijpt mede Finmarcken , ende in 
defe zijns. groote Parochien. Het Biſdom 
tan Lincopien heeft 226, Parochien. Vexi- 
men zIo. Sacare 226, Strigonien roo, Abocn 
soo. Parochien / die meeft alle feet volckrijck 
zijn; Waer af de fommige rooo.Bupfgefinnen 
groot zijn / ende andere min: Bier- in Worden 
niet getelt de Parochien Lan bele Steden 
ende plactfen. Ek 

Geftalteniffe. 
Zweden ís het bzuchtbaerfte Van alle ve VIII. 

Foogderfe Landen / eude draeght een groote Vruchtbaer⸗ 
menighte van Branen . Daer is oock beel hert ban 
Bouigh/ Zilber/ koper/HLoodt/Stael/ ende Zweden. 
Ber; ende boopmemelijck ontreut Salburg 
Vindemen fupver Zilver / datmet geen ans 
‚dere metalen gemengt en is. Heeft een upt= 
termaten veeſhe ydt van aldechande foute 
ende verſſe Wis; doeh is het op bele plaerfen 
fchzael/ berghachtigh boebtende FRaraf- 
fig: ende defe plaetfen brengen min voort / 

„ Di gantfechê oever na Lijflant 
is bol fteple eñ fcherpe klippen, die defe kurt 
ontoegangliĳc maken/ ende waer de Wolven 
langs loopen/ als de Zee bebzofen is / ende 
(faomen ſeght) bande groote koude biindt 
worden. Daer zijn feer groote vlacke bel 
den/ Die niet te min befetzĳnmet JBijn-booe 
men / Den-boomenende Cplien-boamen; es 
benwel Wordt ghemepnlijck tuffchen defe 
Boomen in ghefaept. ts 

Bet Laut en heeft geen Bibieren gebzeck; 
doch en zijn meeft niet fchipdzagende / belet 
ban de invallende Boomen ende klippen / 
oock omt Datfe 't meerendeel des Haers hee 
vroſen zijn. }. 
De Locht iſſer gemepnlijck feer fupver/ Sheſonde 

ende dien volgens in gants Zweden feer gez lacht ín 
fondt/ doch aen de Maraſſen en iffe niet foo Zweden. 
oedt nochte helder. Men bindter ghemeen⸗ 
ĳck/eù voormemelijck aen’t geberghte ende 
andere plaetfen daer DÉ Noordẽ wint ſterckſt 
fnupft/ Lupden die 130. ja 140, jaren oudt 
zijn ja fouden oock langer leben, foo fp hun 
oor te Veel etens ofte Drinckeung nieten ber, 

kozten ende ober-loeden; behalven datmen 
oock in des —— Dof nauw twee Me⸗ 
bictjnen ofte Apothekers bindt. An dit landt 
Worden beel Buffel gebangen/ die Laneen 
ertraopdinartfe grootte zijn. 

Gothlandt heeft obervloedt ban Granen, 
Beftiael/ Paerden/ Zee⸗ vis / Bebier-bis/ 
Toodt / Pfer/ ende Zilver: het Heeft meer 
Wepdinghe / alg andere MOON Bles 

0oz 

IX, 



446 _ Verhael van den Staet des Konings van Zweden. 

—— LC 5 Oan — zi 

— 

boor al bindt-men hier beel Latoen / ende bp 
de Stadt Tragualle feer goet Pfer- 

Finlandt ís noch beel luftigec Landt / als 
‘tgene particulierlĳjck Zweden ghenoemt 
Wozdt/ over-treft het in goethepdt ende 
beengt meer tarwe boozt/ vermidts het ten 
meeren-deel black is / ende niet feer bergh. 
achtigh / nochte Maraſſigh. 
_ Bothnien en brengt niet veel voort / maer 
in t een ende tander vindt men beeldBeefien/ 
die ſchoone Vellen hebben / ende menighte 
Lan Pig, 
_Lap-landt en draeght gheen Ltoorn: daer 

zĳn beel witte Bepren ende Hermijnen. Fu 
plaetfe ban Paerden gebruycken fpRangers, 
’t welche Beeften zijn Lan de grootte alg een 
Mupl / ban hapz alg een Efel/ ban hooren 
bp-ua als een Bert / maer zijn kozte/ ende 
min getacht, Defe Dieren en dragen ghene. 

laften op haren rugge / maer trecken Sleden 
ende Karren fo nel datfe tuſſchen nacht ende 
dagh 150. mijlen af-leggijen konnen. Ce 
midtwinter / Wanneer de 1 
is / gedupzt den nacht aldaer —— nacht in 
lang met een wepnigh daghs ondertuffehen/ Lapland. 
't welcke boch wepnighe uren dupet, 

Oude Zeden. 

De Gotthen zijn ban oudts upt Zweden 
ende d'omliggende Landen ghekomen/ ende 
toonden qhenoegh hoedanigh de Dumeur 
Was Lan alle defe Volckeren defes half-Ep- 
landts Scandinavien, daer nu Zweden {s, Sp Beebantgb 
hebben betoont dat hares Tandts Lupden se orben 
ſtrütbaer waren/ende niet konden ſtil ſitten cerrjjts zjn 
aengefiendatfe met Aroote menighten ver⸗ geweeſt. 
fchepdermalenupt haer Landt gerepft en 

ende 

on in Capricorno wietse 
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ende in Vele hoecken ban Europa feer langen 
tüdt geheerft hebben; alg Italien ende Span- 
gien getupgen konnen. Sp Waren wzeedt/ 
maer niet foo Wildt Lan feden/ als men haer 
af beeldt/ gelijck oock upt den Brief Sidonij 
Apollinaris,die de feden haers konngsT he- 
odorici beſchꝛijft: ave Wetten leeren ons 
oock genoegh / dat dit Volck vedelijcken gez 
mautert Was; maer dooz haer groote con 
gueften over al gehaet zijnde, heeft men hun 
alfins ſoecken leelijck afte fchilderen. 
Sommige willen dat onder haer een Wet 

fp gheweeſt / die mede-bracht/dat niemandt 
tot haren Koniug mochte ghekozen worden / 
of bp ware vet ende Swaer⸗ lj vigh. Deſe 
Gotthen hebben de Denen ende inwoonderen 
CherfonnefiCimbrici altijdt doodelijcken gez 
haet. fReugelooft/dat hare Letteren/ die: 
men Gotthife voemt / ſeer oudt zijn / ende 
dien volgens hare wapenen tot de ftudie gez 
voeght hadden. Bare Vrouwen trocken mes 
de ten ſtrijde / hun mede inde Dlaghen vers 
mengende ale de Mannen: de daden haerder 
booz-ouderen ftelden fp in dicht / ende fonz 
gen Die, À 
— aenbaden den God Thoris, alg den 

machtighften aller Goden / die een Kroone 
ep zijn hooft hadde, een Stepter inde hant/ 
ende rz, Kroonen rontgom hem. Men meent 
dat het Iupiter Wag/ om dat defe Noorderſe 
Dolckeren den Donder-daah feer Gods: 
dienftelijcken bperden/ weltken dach lovi 
toe-geepgeut ís: *t gene ſulcks noch fo veel 
te meer aenraedt/is/ datmen noch huyden 
in Zweden den Donder / Blixem / onweer/ 
ende diergelijcke dingen / het gerammel van 
Thoronstoemt. Defen God hadde aen zijn 
zijde twee andere Goden / namelück / Othin 
ende Frigga: Othin repzeferideerde Mars, enz 
De — gewapent; van deſen geloof⸗ 
den de Hotthen/ dat hy hun in alle hare oor⸗ 
logen bp-ftondt;ebenwel hadden fp deſen den 

Dies Mer- * Woonf-dagh toegeeygent / ’t welcke den 
eurij. dagh Mercurij is; Defen Wierden alle de ges 

ne op-geoffert die in den oorlogh gevaughen 
wierdẽ. Frigga was deBoddinne des ſchoou⸗ 
heydts / bevallückheydts ende liefde / ende 
pꝛeſideerde (na Haer — op Beuloklen 

Dies Vc- Ende alle andere bermakelijckbhepden: Jeu 
geris, hadde haer DE * Drp-dagh toegeepgent;ende 

Worden noch hupdenf-daegh inZweden ſom⸗ 
mige Sterren genoemt den fpin-rockenende 
fpille van Frigga, ende dat door een oude tra: 
Dditie:Defe Goddinne Wierdt Pijl ende Doge 
gegeven/ om Dat defeg Landts Vrouwen 
(als gefepdt ig) oock ten ſtrijde tagen/fo wel 
alsde FRannen. Behalven defe drie Godts 
hepden/ Waren noch beel andere meer. Sp 
aenbaden oock eenen Methotim, Die eenen 
grooten Tooveraer geweeft was / ende hun 
bele particuliere Ceremonien tot den Gor 
den-dienft geordanneert hadde, Fro, den ops 
perften der Boden/ Was oock onder hun gez 
plaetft/ ende ontrent Vpfale aenghebeden; 
men offerde hem niet dan ZWwarteOffer-bees 
ſten, oock Wierden t'zijner eeten jaerlijcks 
nacht-fpelen gefpeelt. Sp aenbaden oock 
Hollerum, die eenn —— Krijghſman ghe⸗ 
weeſt hadde / ende fa kloecken Tooveraer 
was / dat hpeen Been / bedeckt met charac⸗ 
teren / in plaetſe vaneen Schip ghebrupehte / 
om over Zee te varen. Sp defe voeghden fp 
Vagnoft, Hadingum,ende Roftioph ban Fin- 
landt, om dat hp bele dinghen boor-fepde, 

Noch Wordt bp defe geftelt/ Roftarus, die 
ín Menſcheu bloedt fulchen behagen hadde, 
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dat men hem de fielen toc-beloofde der ghe⸗ 
ner/daer fp tegen ten ſtrjde trocken. Daer 
warender noch meer andere / die men achte 
de Kinderen te zijn ban den grooten Thoron 
ofte ban Othein, 
An hare Offerhanden obferveerden fp 

Egetalvau negenen / confidererende Moge in pare Ofe 
lick na de Pptlagarife Wijfe/ dat dit oneben ferhanden 
getal’t welck van dzie-mael drie komt / den gebzupekte, 
auderen getalen behoorde Loozr-ghedzaghen 
te zijn, Bork mochten Samolxis ende andere - 
Philoſophen hun ſulcks wel geleert hebben 
gehadt. Eude alhoe-Wel datſe dagelijcks haz 
ren Goden eenighe eere bewefen/ nochtans 
eerden fp die beel-folemnelijcker alle maen 
den/ haer neghen Dagen lang Offerhanden 
doende / pegelyckendagh negen foorten van 
Beeſten / daer bp noch menſchen tot Slacht: 
offer gebeupekeude, Den mens die. geoffert 
mofie worden / wierdt ——— ineen Jour 
tepne- geworpen / Die Daer naeft aen Was/ fa 
bp daer in fiacf/ foo hielden fp ſultks Looz 
een goedt teycken; ende de Preieſteren hen 
Daer upt nemende, hinghen hem op ín een 
Bos / dat fp Lear heyligh hielden/ gelooven: 
de dat hp onder den Goden vervoert was. 
Sp gheloofden mede een onfterfrelrichtepdt 
der Dielen/ ende datſe in een luftige plaetſe 
bvertrocken/alwaer eenen Dodt prefideerde/ 
die Blirxa genoemt Wierdt/ den Welcken fp 
op een Schip met bijfpaer riemen eenen 
Bode toe-fonden/ hem belaftende delen God 
af te bragen’t gene fp weten Wilden, Dp War 
ren dermaten genepght tot haren Goden 
dienſt / dat fp hoozende eenigh gerucht in de 
Locht / hare Bogen af-fchoten na den Dez 
mel/toonende/ dãtſe hare Goden Wilden by⸗ 
ftaen/ die fp Waenden dat als dan Lan eenige 
andere befprongen Wierden. Hadden oock 
groote Koperen hamers / metde welcke fp 
groot gevaes maeckten/ Willende daer door ge 
den Bonder nabootfen, 

Wanneer fp ten ſtrüde togen/ offerden fp 
oock eenige JPeerden/ ende droegen de hoof: 
den voor ’t Heyr/ die ſyna de Victorie haven 
Goden oock op-offerden/ doende daer noch 
eenige eer-Dpelen bp: hare wapenen Waren 
Boge / ende Schilt: Siet daer ten naeflen bp 
Alles Wat Lan de ſeden der oude Gotthen ens 
de die Van Zweden ghefeght kan Worden, 
Men faude hier moghen bp-boegen de ſeden 
den Derulen/ Vandalen / ende Lombarden/ 
die upt Scandien gefproté zijn / maer fullen’t 
met dit verhael volghens Ioannis Magni 
ſchrijven / laten beruften/ de welcke Aerdts 
biſſchon ban Vpfale geweeft is. 

Huydenfdaeghfe Zeden. 

De Zweden zijn Lan natupzen/fiertk ro” 
buſt ende ſtrijdtbaer / foo Wel te boet als te 
Paerdt/ ooch ter Zee. De beeemdelinghen 
ontfangen fp ſeer beleefdelijck / mangbelen. 
met hun Vis / fchoone vellen / Bonten / Bo⸗ 
ter / Ongel / ende Metalen. De Parochien 
ſtaen verſpreydt in Boſſen ende andere be⸗ 
deckte plaetfen/ alwaer de —— — 
om huÿſen te timmeren / veel hout te heb⸗ 
ben / ende ban den Poorden windt bevridt te 
zijn / hun die op't befte aenbiedt; houder in 
hare hupfen oock haer Vee / ende kudden/ 
oock alle ambachten tot Rleedinghe ende 
noodt-dzuft noodigh. Dit beroozfaecht dat: 
men ín dít Landt fo Lolek-rijcke/ noch ſoo 
groote Steden niet en bindt/ alg op andere. 
plaetſen. 

Don⸗ 

Welcke Ce 
remonien f 
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D'onderdanen der Kroone Van Zweden 

gebzupcken deurgaeng tweederlep ſpraken / 
namelijck Zwediſe / die gefpeoken Wordt in 

Zweden ges alle de Provintien ban Zweden, Gothlandt, 
ſprꝛoken 
worden. 

Der armer 
lupdé bzoot. 

Norwegen ende Dencmarcken. Daer ua de 
Finlandife fprake/ die niet alleen gefpzoken 
Wozdt ín’ t groote Hertoghdom ban Finlant 
(behalvẽ ineere Provintie / daer de Swedi⸗ 
fe ſprake ghebeupe t ende bewaert Wozdt) 
maer oock ineen groot deel ontrent Rivaille, 
een Stadt in Lijflandt, Luyden Van gualis 
el — ende verſtaen de Hoogh· duytſe 
prakie, Marit 
t Vernuft der Zwedifen is beguaem ghe⸗ 

noegh om leeté niet alleenljck alle Ambach: 
teu ende konften/ maer oock tucht / fpeculaz 
tive wetenſchappen / ende fpraken/ onder de 
welcke ban de aenfienlijckfte gemeenlijck de 
Boogh-duptfe ofte Latünfe geleert wordt / 
ofte alle bepde gher k: oock Lalt hare uyt⸗ 
Eerd in't prononceren fo fwaer niet alg der 

uptfen. HEB) 
We feden zijn ghemepnlijck ſimpel / met 

wepnigh te bzeden/ niet meer landts bebou⸗ 
Wende / alg hunten onderhoudt Van noode 
is / doch nu een Wepnigh Lande uptheemfe 
Soldaten guade ende Gierige manieren bez 
—— ofte veel-licht befmet, In de Steden 
gebzupcken fp Badt-ftoben/ alg oock 
ten platten Tande / foo wel voor Drouwen/ 
alg voor JRanren, Ì 4 
De Drouwen zjn fedigh ende Wijs / hun 

oock ban dronckenfchap onthoudende. Hare 
fpijs ig gemepnlijck van tweebderlep (oozten 
ban granen: D'eene faepenfp in ben Mep/ 
D'ander in Povember. Fn Auguſto maepen 
fp haren Rogge) daer fp gebupit ende onge: 
buplt bzoobt af backen.Zp hebben oock beel 
garfte/ daer fp haer Dier af brouwen / niet 
teghenftaende datfe Bijnfe/ Dpaenfe / erde 
Franfe Wijnen genoegh hebben/ oock Mee⸗ 
de / ende Fontepn-Water. 
In tijdt ban noodt — de arme 
Aupdenasroodt/gebacken vanſchorſſen van 
Pijn-boomen / oock ban Denne-boomein/ 
*⁊ welcke ban heeter fubftantie zijnde/ men 
atht goedt voor de boft te zijn / Daer niet al⸗ 
leen af leverde maer oock robuſt Wozdende, 
Oſſen / Koeyen / Vercken / Oyen ende dier: 

gelijtk Vleys eten fp gefouten/ doch nun 
mermeer Kalfs-bleps: eten oock drooghe / 
foute/ ende geroockte bis: gebzupcben dock 
veel Erweten / vonde ende Witte/ oock eeniz 
ge Boonen: Det Oeft is bp hun niet beel ge 
acht / alift batfe een groote menighte van 
Peeren / Pruymen / Kerſſen ende Aerdt-bez 
fien hebben: faepen weynigh ander Krupdt 
als koolen/die fp fouten/ ende Loor den win⸗ 
ter bewaren. , Î 
De Kleedinghe des geringhen volcks ig 

flecht / in Forme gemepn met die Van Lom- 
bardyen: Dragen oock Mutſen ende andere 
bonte Kleedingen / doch Geel flecht. De Dou, 
Wen der Steden dragen/ ende voornemelijck 
te Stockholm, ep hare Bocken een langhen 
Mantel van Swart Laken / met beel Vous 
Wen/ende ſeer rurm. De Cdel-lupden zijn 
op de Duptfe wijfe/ fommige Hovelinghen 
na be Ftaliaenfe/ doch meeftnade Franfe 
Wwijfe gekleedet. 
Wanneer fp reyſen / dragen de Bupllup: 

ben eenen Bil mede in plaets ban een Bap: 
pier. De Edel-lupden ende hare Krechten 
draghen met hare Happieren noch Klepne 
Cinck-roerg. 
Dare hup ſinghen (behalvende Kercken / 

Verhael vanden Staetdes Konings van Zweden. 
die zijn ban fteen) zijn Ban houdt / maer veel 
beter gemaeckt/alg Die op de Poolſe Welden 
ftaen. Doch zijnder steden welckers hupfen 
ban fieen zjn. Men gebzupekrer geen ſtoven 
maer ſchoorſteenen / die / nadat het hout in 
gloepende Kolen gebrandt is / meteen pferen 
plate konnen toe-geftopt worden / ende Wez 
derom na beliefte gheopent; behalven dat 
dit ghebzupck aen maraffighe plaetfen in 
mn 18. 

e ap-landers zijn kleyn / maer (eer zeden ber 
behendigh.Den Hoge handelen fp op’t be: Zaplan 
fie: gebrupeken enge kieederen:des winters ders. 
dragen fp geheele Hepzeu-bellen/ Die fp boz 
ven ’thooft;toe-knoopen/ niet anders bloot 
latende / als boor de oogeneen Wepnigh/ 
twelck fommighe beroorfaeckt heeft te 
fchzij ben datfe gants rouw ban hap: waren 
als Beeſten. Sp woonen in ſeer (anhe Hut⸗ 
kens / die met ſchorſſen van Boomen/ ofte 
Aerde foden bedeckt zijn. Sommige feggen/ 
datfe met den Tartaren onder Centen waas 
ten. Zp zijn tot de jacht ende Pifferp feer 
geneyght / ende hier dooz onderhoude fp hun / 
deylende oock Hare gebupzen daer af mede, 
Hare fchepen berepden ip niet met fpükers/ 
maer met pefen ende haken, Hebben een bpz 
fondere ſprake / die DE vꝛeemdelingẽ moepe⸗ 
lĳck om leeren valt. Zijn groote Toobe⸗ 
raers / ende Doen Windt komen/ oock ons 
Weer ende mift/ met diergelijcke dingen / die 
feer bzeemt zijn. Spen hebben noch Broot⸗ 
noch Dout/ ende leben niet dan Vau big ende 
wildt vang. Zijn hittigh ende dertel ban nae 
turen/ tot-bpflapen (eer geneyght / ſich weps 
nigh met eene zouw bernoegende: Zijn feer 
Wilbtende ſchuw / bliedende voor de aen 
komfte der bpeemdelingen/ende Gun berbers 
gende. Dare bellen berreulen{p boor andere 
Waren: ende beginnennueen Wepnigh tam 
te worden Door den dagelijckſen onme-gaug 
met andere Polckeren. 

Rijckdommen. 

De riückdommen deſes Bijcks beftaen in 
de veelheydt des ljftochts / die daer groot 
ie; want fp hebben veel granen/ blepg/Dzooz 
ghe/ foute ende gheroockte vis / ſo datmer 
nauw eenen Bedelaer en vindt; oock zijn de 
paffanten/ gelijck boog defen / fo oock noch 
bp-na over al voor niet geherbergbt. Baer 
den voornaemftenfchat komt ban de Zilver, 
Koper/ ende Loodt-mijnen/ ja men gelooft 
datter geen Koningryck in Curopa en i9/ 
dat meer Loots heeft alg Zweden. Men 
ontdeckt noch dbagelickr der felver bele, alz 
hoewelde Boeren die veel berberghen/ op 
datfe daer niet aen Wercken en fouden/ ghez 
Wick fp verobligeert zijn, In't Landt ban 
Veftrors wordt feer fijn Zilver ghevonden / 
ende fo die van de Provintie niet fo feer vp⸗ 
ant des blits ende Wetenfchaps der vreem⸗ 
delingen waren/ hare rĳjckdonumen fouden 
noch grooter zijn/ omdat de Swediſe niet 
en weten het hout te fparen/ noch den roock 
der Minneun te vergaderen tot verwen: hou 
den oock niet Loor goedt / datmen eenighe 
mijn-aderen ontdekt: bzeefende altijts Lan 
den vreemdeling bedzoghen te worden / om 
bat fp in allen haren handel (eer fedigh ende 
flecht zijn. j 
De inkomften des Konings beftaen in 

bier dinghen: namelijck / ín de gheeftelijcke 
goederen/ in de Mijnen / inde Cynſen / ende 
inde thienden ban alle granen ende —5 — 

mont⸗ 

XII. 

XII, 



Inkomſten 
des Woz 
nings upt Vellen/eude om hier af de Waerhepdt te we⸗ 
Laplande. ‘teu/ fendt zijne Majeſteyt jaerlijcks een 

Konings van Zweden. 
mont · koſt / alg oochder bellenende Bonten, 
Men bondt overeentge Jaren een fekere 

Zout-mijie/ maerig daer naer wederom 
berdwenen/ Door de onachtfaembepdt (ſoo 
fommige meenen) der gener Die de felze mo: | 
fien gade flaen, } 
Dan alle de Müiünen/ daer op zijne koften 

niet aen gedrocht en wordt / heeft Den Ko⸗ 
ning bet chiende-deel/-daerom betaelt hy de 
zjue met Kooper ende andere Metalen. 

Behalven dit heeft den Woning door zijn 
gantfe Bicht den tienden penning Lan alle 
granen/ Rogge / Boter / Dis, Oſſen / vellen/ 
ende diergelycke dingen: Hier af heeft men 

_ nopt de ſoimme konnen Weten/alhoewel men 
in des Konings Schat-kamer daer af ſeke⸗ 
re rekeninghe houdt, Do veel iffer af / dat hp 
Daer mede uiet alleen de Legers ende Offi⸗ 
tieven ter Zee onderhoudt/ maer. oock de 
Deldt-legers ende deofficieren zijns Rijcks 
ende Hofgeſins. \ 
„Wanneer den Koning tot befcherminghe 
sug Rücks oorlogh boeren moet ofteee: 
nigh bolck upt fenden/ daer af Doet hp den 
Provintien de wete/ op Dat ſy de noodighe 
Beelhepdt vanlijf-tocht berforgen.. 
Boch is daer dit onderfchepdt in de cons 

tributte/ dat de Edelen noch hare Onderda⸗ 
nen niet osdinaerljcken en coutribueren: 
maer Warneer men generale cantributien 
tat den oorlogh op-beenghen moet/met wil⸗ 
le ende goedt vinden der Edelen / zün hare 
onderfaten ghewoon de helft bant ghene te 
betalen/ bat bie gene geben Die immediate: 
leken des Koniũgs Onderdanen zijn. 

Det bolck is oock gehouden tot de Brupt⸗ 
fchat van pegelijcke Bochter des Konings 
te contribuercen/ Wanneer die houweljcken; 
Welckers ſomme bedraghen heeft Lan over 
langen tijdt 1rooooo, Daelders/ behalven be 
Zilveren Baten ende anderen hupf-raedt. 
De inkomſtẽ der Vellen zĳn alg nu groot/ 

als nu kleyn / na dat de fneeuWw veel of Wep: 
nigh balt/ want hoe’t meer ſneeuwt / hoe⸗ 
d'er meer beeften gevangen Worden. 
Mt Laplandt, dat meeft na’t Header 

leydt / heeft den Kauing 't meefte-deel de 

Commijg derwaerts / die op't getal der gez 
vangene Beefté nauwe mercking neemt. De 
gelten die boor den koning gekofenende gez 
deplt werden / Worden ín zijn Hof aen zijne 
Prienden/ ende Koop· luyden / die in zijn 
Doffeenighe jaerlijckfe levering doen ver⸗ 
fchoncken. Dit is al’t gene dat ben Koning 
ban deſe Laplanders tot Tribupt ontfangt. 

Daer zijn bp-na geene Schattingen / Tol⸗ 
len / ofte Cijnfen / dan op de Zee-havenen: 
Maer ten platten Lande de ghene die hem 
geen ſekere mate ban lif-tocht geven / moe⸗ 
ten hem jaerlück büf/ fes/ acht ende tíen 
Daelbers jaerlijcks geben/d'een meer dander 
min. So oock den Koning pemandt eenighe 
vergeldt· daedt doen wil / dien geeft hp defer 
Boeren fo veel tot epghen Kupden/ als de 
daedt verdient heeft. 
en rekende in den Hare 1578. datmen 

goin allejaerin de Schat-kifte des 
onings brachte / af-rekenende de ertraor⸗ 

dinariſe laſten ende onkoften/ontrent fes ofte 
ſeben Tonnen Goudts / tellende peder Looy 
hondert duyſent Buptfe Daelders. 

Bet Metael dat intwee of drie Mijnen ge: 
bonden wierdt/ bedzoeghinden Hare 1578, 
Be ſomuie ban soo. quipons,eeu peder fqui- 

‘ 
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pons gherekent tot 30000, Daelders. Bet” 
Koper bedraeght welneghen-mael foo veel / 
boe Daer mede worden de Arbeydtslupden 
etaelt, ee 
Des Konings inkomften fouden 

grooter zijn/ indien de felbe recht waergerios 
men Wierden) gelijck in andere Handen; ene 
de gebruyckte der vreemdelinger hulp ende 
manieren Mynen ende Scheepvaert. 

Sterckten. 

Eeu peder Probintie heeft zijn azdinarig 
Poetvolck ende Bupterpe. Fn de Konings 

Beel 

XIV: 

rijcken van Zweden ende Gorhlant, telt meu - 
ontvet 32, Daendelen boet volcks / ende ons 
der peder Daendel ontrent zoo, Mannen. 
Defe moeten op alle voorvallen gereet zijn 
om te trecken/ Waer den noodt vereyſt / ende 
zijn meeft Harguebuſſiers. Men bitter 
gants wepnigh Pieckeners / ende Dat Lan 
weghen de menighte ende groote dichtheydt 
der Boſſen / die bun in't handelen der felber 
gants hinderlijck ſouden zĳn: ſo en voert haz 
re Gupterpe oock geen lancien / maer korte 
Goet ofte Piftolen. Dare Doldaten zijn feer 
hardt tegen koude/ acbept/ ende allerlep ons 
gemack ban waken ende braken: Behelpen 
feb. oock ee behendigh ín alle Dingen. 

Peder 

tepn/ teu tpde datfeteghenden Koniug Van 
Denemarcken ofte deñn Moſcoviter ooꝛlogh⸗ 
den / en hadde jaerljcũs niet meer alg eer 
kleedt Dier Daeldersfoudp/ ende vryheydt 
des tols / fao Voor hem alg eenighe andere. 
Den Doldaeten is nergens af D2p/ ten fp fa 
lang den oorlogh duert/ ofte het bolck (upt 
eenigh miftrouwen) iu wapenen ghehouden 
Wozdt: erde hadden eertijds niet meer alg 
trůfde deel eens Dalers ter maendt tot gas 
gie. Wanneer fp marcheren/ wordenſe vane 
den Fouriers in verſcheyden hupſen ghe⸗ 
deplt: maer ’tleger bp malkanderen zjñde / 
ende ih lach-ozdening trecken) ofte te veldt 
liggen / fo geeft hun den Woning haer lijf⸗ 
tocht/ fender die ban hare gagien te korter; 
índfen fp oock Han den Lpant gevangen Wor 
den/ fod moet den Koning haer Van't fijne 
wederom loffen/ ende haer vantfoen betalen: 
ende fo vemandt inden firijdt een Peert ver⸗ 
lieſt foois den Koning gehouden haer een 
ander te geven. 

Defgelicke heeft de Gupterpe ín peder Gagte der 
Compagnie, die minder in getale zĳn alg 
tboet volck een Kapítepn/ Lieutenant/ 
ende Paendrager; ende en pleeghtmen den 
Gupteren niet meer alg twintigh Daelderg 
ende een kleedt te geven/ alle jaer alg mede 
de bovengedachte Vphepden. Den Kapi⸗ 
tepn heeft naer advenant: ende D'ander aen⸗ 
fienlijche ofte 9 zp-willighe ontfingen ſo beel 
betalfngen/ alg ſy kuechten hielden / ſo ſp hun 
te peerde volghden. 
Daer zijn elf ordinariſe Compagnien 

pPeerden in Zweden ende Gorhlant, ende 
twee in Finlant: d'eene van ſlechte Soldaten / 
ende d'ander ban Edel-lupden: b'oorfake dat 
ínfo grooten Landt niet meer volcks onder, 
houden woꝛdt / is / om dat daer den meeften 
hoop Bootfgefelten gelicht worden / gelrick 
ín ándere Poorder-quartieren meer ghe⸗ 
fchiet/ be welcke! of om datfe bergharhe 
tigh ende onbruchtbaer zijn / als Angerman⸗ 
nien, ofte om datſe gheen Peerden hebben / 
alg Dalecarlien, geljouden zijn alle ’t Zee- 

£f volck 

Compagnie heeſe zjnen Capiteyn / Sagle bes 
Lieutenant ende Waendzager. Den Capi- Rapitepuen 

Rupterpe. 

ng — — 
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voltk té beſchicken * 
Ar Smolant, Ooſter⸗Gothland ende Wef- 

ter-Goth-landt zijn eenighe Compaguen 
Bupterpe, ijs 
Bare Peerdenzijneen Wepnigh kleynder 

als de Frieſſe / maer fleck totten acbepdt/ 
ende wepnighteeteigewent. 
“Nl ift fehoon dat DEN Koning geen oorlogh 

en voert / foe heeft he nochtaug altijdts so. 
ooziogh-fchepen in dienſt onder eenen Ad⸗ 
muirael, Ende Weet ordinareljck Waer hp 

Verhael van 

6000. Hoots-gefellen lichten kan; oock meer 
ſod t deunoodt berepft: Want de Zee-kuften 

Waerom 
Datter ín dít 
Landt beel 
gefchut is. 

zijns Aycks feer groot zijn, ende dies oock 
wel bewoont met ervaren bolck ter Zee, 

De menighte der Hoper-mijnen doet dat 
in dít Landt beel Gefthus is / fo wel in de 
Foꝛtxeſſen / als opde Schepen. Ren heeft 
gerekent alleen op het Kaſteel vanStockolm, 
400. fticken ghefchuts / ſommighe dobbele 
Kartouwen / ſommige ſlaughen/ ende halve 
kartouwen; Wier 55 gheoordeelt kan 
worden / hoedanigen menighte datter. door 
t gantſe Landtis. 
De grootſte Schepen onthouden ſich in de 

Have van Stockolm,alwaer fp ſeker liggen 
konnen (onder ancker / vermits dat men 
tuffchende hooge Zee ende Stockolm Wel 
40. átaltaenfe mijlen tuffchen Blippen deur: 

…_ Maert. In defe haven/ Wanreer het Us ghe- 

KVL 

Be vooz⸗ 
nacmfte 
Foztreffen. 

furoïten is / ende de bꝛeemde Schepen genz 
ghekomen 5in/ worden ghemepnljck zoo, 
Schepen getelt, En ‚ 
„De andere Schepen zinin eenige Baven 

ban Zweden, boch meeft ín Finlandt, om tes 
geuden Moſtoviter t hooft te bieden. 
Au defe Landen plegen veel Fortreſſen te 

3ĳn/ doch die boo? dorloghe ende anderffing 
ervallen ofte afghebzokken zijnde) iſſer een 

feer kleyn geral bande oude over-gebleven; 
doch te inden laetſten oorlogh tegen die Lan 
Polen tuffchen Sigifmundum II, erde Karo- 
lum EX, ber Zweden Koning / een groot deel 
Wederom aen ghemaeckt. De voornaeniſte 
zijn: a de Weft-zeete Elfburg ishet Port 
ban Elfelfburg: ende niet Wijt ban daer noch 
twee atidere/ ‘teen ghenoemt Goltburg ende 
t andere Cronenburg. Daer naer aen de 
Balthiſe Zee/ ſes mijlen van Scanien, een 
Provintie van Denemarcken, het Kaſteel eñ 
fiectkte Ban Kalindár; ende in Oofter-Goth- 
landt het Kaſteel van Vaffene; Daer is Wijz 
ders het Fort bau Borlfolomten in het Ep⸗ 
lant bau Vlandt; boots Scechorguen, Ni- 
copien, Vicerbin, Cripfelmien, ende t Kaſ⸗ 
teel ban Epſale. Daer na de ſtercke Kaſtee⸗ 
len ban Stockolm ende Ourbou, elf mijlen 
van daer. Ende dit zijn De Forten diemen 
in’t Koningrijck ban Zweden telt. 
In kFinlant iſſer eẽ inde Stadt Aben, daer 

na wat voorder Elſingofors daer na te Tavaft 
een / genaemt Tavafthaus. Daer is oock een 
te Viburg, een Stadt dicht aen Moſcovien. 
Fn Livonien light oock het fort ban Ri- 
vaillien, ende hier benevens noch dat Lan 
Ennuefpel., 
Den Koning van Zweden grenft ten Weſ⸗ 

ten met ben Coning ban Denemarcken, ende 
ten Ooftenmet den Mofcoviter. Met den 
Denemarker heeft hp alg nu met Winft/ alg 
dan met Verlies geoorloght: doch met den 
Moſtoviter meeft-tijde met Loordeel, ende 
dat om de gelegenthepdt ban twee Foztreſ⸗ 
fen/ die hy in des Moſcoviters Lant beſit / 
namelijck Narve ende Rivaille, want de For⸗ 
«treffen bie in bes bpauds Landt ghehauden 

den Staet des 
Wardenmoeten (eer groot gheacht worden / 
om dies· wille dat men daer door fijn Landt 
beſchermende / des vpands Laudt af-loopen 
kan; gelijck alhier met merckelijck voor⸗ 
deel getuyght kan worden. 

Gouvernement. 

Om Lau het gouvernement van Zweden te 
difcoureren/ moetmen weten / dat de faken Coningen 
deſes Dtaetg bevredight zyade / Lan eenen 
kontig gheregiert Worden/ Die boor deſen BOT pel ——“ zinde erſſelick ghemaecht poep * kiefbaer geweeſt 
is tentiyde Guſtavi L 

Den Koning heeft gemeynlick 12, Raedſ⸗ 
Heeren / ende beljalven defe noch vele andere 
Officieren / ont dief wille dat vefe Prꝛovinitie 
niet alleen verdeplt is (als -gefepdt) in Pro⸗ 
binten Bertoghdommen ende Braeffchap” 
peusmaer peder Proviutien wort noch bere 
deplt in Heerlÿckheyden ende Juriſdittien / 
die eenige Parochien begrijpen/ D'een min / 
d'andere meerzende pegelrc der felber heeft 
{nen Lanfiman, dat ís / Borghermeefter. 
Daer naer heeft peder heerlijckheydt ſjnen 
Marck grabe / de welcke ig alg eenen Pode- 
fta bart Italien. * 
Boven deſe Vitomten ofte Marckgraven 

zĳn noch andere Ofſicieren / zijnde “als de 
Senefchallen ban Vranckrijck, vande Zwe⸗ 
den Lamens genoemt/ ende zijn als Opper: 
fie BGechterg: fo datmen ban de Marcke gra⸗ 
ben tot de Lamens, ende Van díe tot des Ko⸗ 
nings Gaebt/ van deſe tot den Koning felbe 
appelleert, Defe Lamens bifiteren alle jaren 
een deel haerder Kurifdictte/ tot dat de viſi⸗ 
tatie gantg geepndight zijnde / fp De felve - 
van boozen aen Wederom beginnen: ende gez 
lijck dit behutpfaem is om den ftaedt der fas 
ken klaerder te kennen/ alfo brengt het oock 
den Holcke trooft aen; aengeften datfe de Pa⸗ 
rochien / die fp teene jaer befoecken/ hare 
fchattingen af-epffende/ de andere niet en 
befWwaren, 
Maer de Handen waren eertijdts in defer: 

boegen bedeplt, dat tot peder hondert Hupf 
gefinnen/ die buptende Steden woorden! 
meu eenen hooftman ofte Bechter ober hon 
dert gaf/ die op een (ekeren tijdt des Faers/ 
hoe wel hp onder haer niet en Woonde, haer 
Becht bedienen ging: doch den Koning geeft 
defe Luyden / volgens hare berdienften/ nu 
fomwijlen wel twee hondert Bupfgbefinnen 
te berichten: Defe lupden zijn niet alle Sde⸗ 
len/ maer meeft berftandige luyden / daer toe 
beguaem. 
Den Lanfman ofte Borghermeeſter van 

ad Geb Parochie / wordt gemepnlĳjck upt 
de Lant· lunden ſelve genomen / ende in booze 
ballen heeft hp zijnen toevlucht totten 
Marck· grave: Moet fich oock / wanueer den 
Kouing de Gedeputeerde aller Provintien 
op-biet/ter plaetſe daer den Koning Woont, 
laten vinden / om te hooren watter ghedaen 
moet zijn / ende dit gebeurt meeſt eenmael 
s Haers. Defen Lanſman moet oock bere 
forgeu Dat den repfenden man geherberght 
ende ín tijdt van ijs ofte fneeuw met bequa⸗ 
me Sleden ofte Paerden Loorfien Wozde. 
De Marckgraven hebben wepnigh in⸗ Gagten der 

komſte / ontfangende alleenlick ban des Kor Marckgrar 
nings Schat-meefterg/ die door t gavtfche ber in Zwe: 
Landt verfpzepdt zijn / jaerlickg eennieuw C° 
kleet / behalvẽ 40. Daelderg Hoor peder Both 

ot 
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Githa, de 

boch hebbenfe eentge vryheyden / ghefthenc? 
ken / ende Diergelijcke dingen. 
Ju Smoland,grenfende aen Denemarcken, 

ziju ontrent sz. Marckgraven. 
Binnen Stockholm zijn bier Borgermees 

ſteren tot haer palitijek ende ordinacis gou⸗ 
vernement geſtelt. Deſe blijven in dien ſtaet 
aer leben lang. Twee onder haer zijn jaer⸗ 
ĳckg met beurten de opperſte: ende alle 
defe bier (hoe-wel gheaſſiſteert Vaneeuige 
andere/ Die fp Baden noemen/ ende Borger 
ren zijn) bergaderen/ ende delibereren over 
alle politjcke faken. In ghewichtighe fa: 
Ken woet nietg verhandelt / dan ten obers 
ftaen deg Lieutenants van't Kaſteel; oock 
van deg Konings Boden, 

Det getal der Baden/ die de Vier Borgers 
meefteren affifteren/ ie ban twaelven / welt⸗ 

„& 

kers Ampt hun gantfche leven lang ghe⸗ 

DE 
7 (Oe 

dupzt / ten fp datſe om eenige miſdaedt af” 
gheſtelt worden / ofte om pets anders ſelver 
verfoecken afgeftelt ofte ontſlagen te wordẽ. 

De Wetten die fp generalijcken gebrupt⸗· Xvitt. 
Ren/ zijn ſeer oudt/ ende Landen tijdt DES Hocdanige 
Kontnge Henrici, toegenaemt Santus. Der Wetten tn 
ſe hebbeu tot defen tijdt toe ghedupzigh ahe- Genker 
beupeht gheweeft; uptgefept de Werchieliche Dr * 
Wetten/ tot de welche voor den Kardinael 
RKaymondo een Artijckel ghevoeght is/ Lp 
t welcke de kinderen der Priefteren ofte 
FB ontcken/in eenen graed verklaert worden 
met de kinderen in overſpel geteelt. 
De Wetrén ban Zweder En malten gljeen 

varticulier ghewagh vaneenighe Woecher/ 
‘tenfp dateen ſchuldenaer door veel Credi⸗ 
teuren gedrongen wierdt zijne ſchuldt te bez 
talen / eũ pemant der Crediteuren den Schule 
denaer pets gbeleent —— verdragh 

ban 
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van Intereſt / fa verlieft den Crebiteur het 
recht ban hem de fchult te epffchen: fo en is 
men niet alleen oock gewoonden Woecke⸗ 
raers te ftraffen/ maer oock de gene die ſich 
met hun bermengen. 

Bet overſpel Wort daer met Be doot ghe: 
ſtraft ende noch Veel onvergevelijcker / fo 
een ghetrout man fic met een ghetroude 
vrouwe becmengt ; vermidts men die alg 
Dan in de macht des mang ftelt/ op dat ho 
gheftraft werde: maer ſo hy ongetrout is / 
Wart hp Loor d'eerſtemael in een ſware 

(dtboete gedordeelt; evenwel ghebeurt 
t felden dat pemaudt de tweedemael bez 

bonden zijnde/ niet onthalſt en Wozt. 
Die eenen anderen laet /betaelt bf Da, 

lers tot boete: foo hp hem eentch lidt afz 
flaet/ als een vinger ofte pet anders/ moet 
hp dobbel betalen; blijft hp berlemt/ dan 
Wort gheheele vergeldinghe ghedaen. Do 
hv hem int hooft ofte hoeft quetft/ ende 
bat de gheguetfte binnen 's Haers fterft/ 
Wort den anderen/ diet ghedaen heeft/ als 
gen dootſlagher ter doot Leroordeelt. De 
lichamen der dooden Worden meeſt-tiüdts 
bewaert tot dat den miſdadigher abericht 
wort / alhoewel 'tfelve ſomwüilen bele 
Weerken acnloopt. 
Den Bichter/ die Loor De tweedemael 

berfacht zijnde / om Dententie difſinitive 
te fpzeecken/ 'tfelve noch vertreckt / wozt 
een peine opgheleght/ ende hier door Wor 
den meeft alie Pzoceffen kort afghebaer: 
dight· Ditneemt zijn oorſprong bp na ban 
een ſeer oude ordonnantie / doo, de welcke 
verboden is noch Advotaet / noch Procu⸗ 
reur te hebben: ſo dat elck zijn eyghen ſaec⸗ 
ken felfs voor ben KRichter vertlaren ende 
boorftellen moet, 
Maer indien Get ís of Weduwe) of Wee: 

fe/ of ontfinnighe / ofte een gants bot 
menfche/ fo verbolght de naefte bloet-berz 
Vaut het Protes; ende fo der geen enis / 
fo foeckt den Haedt een Vooght / ende de 
fake wort in koeten afghehandelt. Wel is 
Waer/ dat den Bichter om eenighe omftans 
Dighepden ontfchuldight wort / wanneer 
Ip met reden merchen can/ dat hp fa haeſt 
de Dententie niet prononceren can. 
Wat ven Officieren belangt/ die ober de 

inkomften des Konings abeftelt zijn/ daer 
ig eerftelijck eenen Commiffaris/ die de 
ghebaden ondertepckent Lan alle 'tgene 
bp penfioen gheaſſigneert Wort tot gagie 
van peder Officier. Defen Commiffaris 
generael heeft onder hem eenen Thꝛeſo⸗ 
tiec/ bie deg Konings gelt ontfangt/ bez 
Waert/ ende in des Konings EChzefoor 
leght / ende daer af rekeninghe Doet. Bp 
defen Threſorier zijn noch thien Bekens 
meefters / die in hare Secretarpt alle de 
Hegifteren der inkomſten Des Koniuge 
hebben ende bewaren: ende deſe enge, 
ren ſich op alle voorvallen met den Thre⸗ 
fozier/ doende boor den Commiſſaris ges 
nerael/ int bpwefen ban eenighe Gaetſhee⸗ 
ren des Konings / alle jaer hare rekenin⸗ 
ghe: Defen Thꝛeſorier heeft noch in pegee 
lijcke Provintie eenen Schatmeefter/ bie 
boor. hem aldaer alle fchattinghen ende 
Collen des Konings inmaent/ ende hem 
daer naer overlevert / om wegh ghelept 
te worden. 

Vethael van den Staet des 

Haren Godfdienft. 

„Den Honing Guftavus, daer toe verſocht 
zijnde door eenen Olaum, Perrum Neni- 
cium, ende Laurentium Andream, Aerdtſ⸗ 
Diaken ban Strenga, heeft De Lutherſche 
Religie ín zijne Landen ingevoert: ordon⸗ 
nerende/ datde Biffchoppen nietg meer bes 
fitten fouden / alg tgene den Koning be 
liefde: De Vniverſitepten met Luthers⸗ 
ghefinde Pzofeffoaren verſorght hebben⸗ 
de / verboodt bupten s Landts te ſtude⸗ 
ren / uptghefept te Wirtembergh. Det ghe⸗ 
voelen Calvini ig ondertuffchen mede ale 
daer ghevordert/ ende gehandt haeft Lan 

Erico XIV, alg mede bart zijnen zoe 
der loannell, die na hem ghefuccedeert is / 
doch wat trager als zijnen predeceſſeur Ca- 
rolus IX, zijnen broeder aent Bick ghe- 
raeckt zijnde ig de Goomfche Heligie door 
de gantfche Landen teenemael afgefchaft/ 
fo dat de leere Calvini ende Lutheri aldaer 
ghehanthaeft Worden. 

Koningen van Zweden, 

Obermitg dat Wwepnigh Hiſtorien 
geen ozdentlijcke ofte oock volco⸗ 
men aentepckeninghe der Zweden 
ong nagelaten hebben/ ende dat o⸗ 
bermits de felbe alg nu onder de De- 
nen, ende Dien bolgens fonder Ko⸗ 
ningen; geweeft zijn; alg dan weber: 
om deor binnenlandtfche beroer⸗ 
ten ende anberfing berfchepdben Ko⸗ 
ningen teffens gehadt hebben; fo en 
hebbe ick mp oock niet willen ver⸗ 
fouten Die op fekere ende ghewiſſe 
Jaer aenteyckeninghen / als in be 
boorgaende Wegifteren Der Konin: 
gen gefchtet is / te ſtellen; maes bol: 
gende fimpelijcken de Franfche co: 
poe, hebbe die op het netfte Den Lee 
fer te leſen geſtelt. 

Ioannes Olaus Magnus maeckt een lang 
verhael der Koningen ban Zweden, welt⸗ 
kers namen te berdzietigh ballen fouden: 
falmp derhalven vernoeghen te beginnen / 
ghelijck ſommighe andere/ door Sichtrug, 
die anje Sweden gheweeft is langhen 
tijt voor Chrifti gheboozte / ende ban Gra- 
mo, Koning van Denemarcken omgebracht 
Wiert / Die Dit Bick aen't zine ghehecht 
heeft: doch Suibdagerus, Koning Lan Nor- 
weghen, overwon Gramum, Wozdende als 
Dus Honing LanNorwegen, Sweden ende 
Denernarcken. 

Hafinondus zünen fone is hem gheſucte⸗ 
deert inde Konmgricken van Norweghen 
ende Zweden: daer naer 

Vffo. 
Hindinus, 

‘ Hundingus. 
Regnerus, eert fone Hundingi._ 
Hontbrodus, een fone Regneri, befe ſtelde 

tAütk over aen den Deen, 
Athifla ende Hothierus recoubzeerden 

haers Waderg Eijck / mitg betalende ſeke⸗ 
ren tribuyt: maer Rolfo Koning ban De- 
nemarcken verwon Athiflam, ende bracht 
Zweden ouder zon gehoorſaemhept. Berit 
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Konings van Zweden. 

heeft Hiartvarus, een gebo weeder / der⸗ 
maten de goede gunfte deſes Konings ghe⸗ 
wonnen / dat hp hem het Lant ban Zweden 
bergunde onder den titel ban Bertoghdom/ 
ey tonditie Van feker tribupt/ ende om hen 
fo beelte ghetrauwer te maken/ heeft hp 
hem zijn Dufter ten houwelijtke gheghe⸗ 
ben. Epndelijck heeft Hiartvarus defen 
Rolfonem den Gals afghefneden/ ende ís 
felfs mede ban den Denen omahebzacht, 
Doen heeft Hothierus, den Bꝛoeder Athi- 
flz fich in de poſſeſſie des Rijtx geftelt/ ende 
brocht Denemarcken oock onder zijn ghe⸗ 
biedt/ maer is van Baldero daer upt ghes 
dreven. 

Tatende nueenigen tijdt/ ín de welc: 
Ke de Zweden niet bpfonderg Bericht en 
Gebben, fal ick komen op dentijdt Au- 

ait 
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gufti, ín welcken Abricus, Koning ban 
Zweden wag, 

Ericus, die hem omgebzacht hadde / fucs 
tedeerde ten tijde ong Beeren Jeſu Chriſti. 

Haldanus,een fone Erici,regeerde na hem / 
ende Wiert omgebracht. 

Sivardus, zijnen fone/ ſuctedeerde. 
Ericus II, zing Dochters fane. 
Haldanus, die zijne kinderen voorby gaens 

de/ tot Succeſſeur berklaerde 4 
Vnguinus, Die zijnen fone Siyaldum na liet 

beyde de Koningrücken Han Denemarcken 
ende Zweden. 

Regnaldus- 
Alvierus, Wag te Bozen een der grootte 

Heeren in Zweden. ’ 
Iugo, een outfte fone Alvieri, 
Ingelus, een broeder Alvieri, 

Ff tú Ringo ; 



454 Verhael van den Staet des 
Ringo, een ſone Ingeli ſuetedeerde zijnen 

Dader / noch een kindt zynde. 
Sotardus in den oorlogh tegen den Denen 

omghebracht. 
Iarmericus, is na hem geworden Koning 

van Denemarcken ende Zweden; ontrent 
den Jare ous Beeren 350, 

Alhier moet wederom bp gebreck ban 
trouwe ende warachtige Schrivers cen 
geooten ſprong gedaen zijn; komende toc 
op Frotonem, De welche koning ban De⸗ 
nemarcken ende Zweden Was ten tijde 
Des Liepferg Ludovici, fone Caroli Mag- 
nis ende wiert beemoopt ban Ben bouten 
ban Norwegen, — —_ 

Herotus ofte Gerotus. 
Sortus, el van Regnero Koning Lan De- 

nemarcken overwonnen Wiert/ latende het 
Bicheaen 

Biornus, een ſone Regneri, die tot Succef> 
feur hadde, —5 — 

Wichard um zijnen Broeder. 
Ericus III, een ſone Regnert. 
Oftenes bracht eutom’t leven / ende fur: 

redeerde int Gucht dach de broederen / Erici 
doot Weerkende/verdze ven Ofthenem,ende 
t Ryctke viel op Strubiornum, een fone 
Biorni. 7 — 

Ericus1 V, een Ree Erici III. ‚ 
Ericus V, was deerfte Kriſten Koning 

Lan Zweden, ontrent den jare 1ooo. ten tij= 
De des Keyſers Henrici, ende Wiert Iacobus 
verngemt. 

Efmondus, een Baſtaert Broeder lacobi. 
Stinkelus, gerntetighve den Afgodt / die 

Lau den Fuwoonderen te Vp fale aengebeden 
Wiert, ; 

Daernaer Warender twee Erici, die om 
Bet Gijtke onderlinghe langhe oorloghden / 
brorhten epndelije malcanderen om tleben. 

Halftenus, een ſone Stinkeli, 
Anaximander willeude ban de ſtrengheyt 

der Geligie niets af doen / Wiert verdreven / 
ende in zne plaetſe geftelt 

Aquinus- 
Magnus, een ſone Nicolai, Stoning ban 

De nemarcken. 
Suerco. 
Karolus zijnen fone . 
Ericus VIII, leefde tot den Hate 1249. 
Brigierus. } 
Valdernarus, opde repfe zijnde na den H. 

Lande, is Het Bick Lan zijnen broeder 
Magno ingenomen/ ende nopt gereftitueert. 

Brigiecus, hem fuccederende/ affocieerde 
Siren foue Magnum met hem intrek : dee 
fe heeft zijn bzoederen/ te gafanae! ghenoot 

hebbende / om laten brengen / om fekere re⸗ 

deen Wweicke de Princen dee Bijcks tes 
gei hem opbitfie/ die hen met zjn vrouwe 

verdreven; ende Magnum zijnen fone ont⸗ 

halſden: krefende tot Koning us 
Magnus, een fone Erici, bien Brigierus 

hadde laten onthoofden: Tefen Peft Nor- 
wegen gen Zweden gehecht / ende ftarf in 
den Aare 1326. 
Magnus zjnen ſone fuccedeerde hem in 

bepde oe Koningrcken: maer Wiert epndes 
pek afgefet. — Eg 

Albertus,een fone des Hertoghs van Mec- 
kelenburg, wiert in Magni plaëtfe gheftelt. 
Defe wierde ghevangen smet sinen fone E- 
ricum Ban Marguerita, Be DupfLrouwe A- 
quini, een fone Magni, ende feven Haren 
lang in hechteniſſe gehouden; ende doen is 
Marguerita geworden Koninginne ban De- 
nemarcken, Zweden ende Norwegen. 

Ericus IX, Bertogh ban Pomeren, ghea⸗ 
bopteerde fone Marguerite fuecedeerde haer 
in de drie Rjcken: doch Wiert epndelijck gez 
dwongen alles te berlaten/ ende na Pruy {len 
fich te vertrecken. — 
Chriſtophorus, Paltzgrabe / ende Her⸗ 
togh van Beyeren, een Reve Erici van zjns 
ſuſters zúde/ Wiert Woning van alle de Drie 
Kontugrijcken ghekoren / niet gemepne bez 
williginge der grootte Heeren van alle de 
drie Koningrychen. — 
Pa Chriftophori doot wilden de Zweden 

eenen Koning bpfender hebben / die Ban has 
re natie was/ende koſen Karolum Kanutum, 
Die in den haet des volcx — 
met den meeſten ſchat na Dantzwiſck ghe⸗ 
vlucht is: De Zweden riepen Chriftiernum 
Koning ban Denemarcken, hethtende alfa 
deſe Drie Bijcken wederom aen Een. Defen 
zine beloften/ in de aenneminge beſworen / 
niet achtervolghende is Lan den Zweden 
met oozloge aengetaft/ ende epndelijck upt 
Zweden verdzeben/ behoudende daer ín nfet 
dan twee ſterckten / ondertuffehen is Karo- 
lus geftozben. : 

Ioannes , een fone Chriftierni, met den 
Zweden langhe geoorloght hebbende / Heeft 
haer epndelijck onder zijn gewelt gebracht: 
maer is ten laetften wederom verdreven. 

Chriftiernus gen fone Ioannis, heeft zijns 
Vaders begonnen oorloghen met grooter 
couragie volhardt ; doch Lan den Zweden 
oock mannelijcken Wederftaen: Ja beel a> 
vontupꝛs aen wederzüden / is de ſtadt Stoc- 
kolm ban hem belegert zúnde/met verdragh 
inghenomen / alwaer hp alde Baetfheeven 
heeft doen vermoorden. 

Guftavus, een ſone Prici,upt Denemarcken 
ontkomen zijnde / alwaer hp onder andere 
Horgen/ die den Koning Chriftiernus door 
lift ban die ban Stockolm gekregen hadde/ 
geboert was geweeft/begon fich Befcherme 
heer des Bier te berklaren/ ende van den 
bolcke bpgeftaen zijnde, heeftna bier jaren 
oorlogs de Denen uyt de Landen verdre⸗ 
vens ende Wiert ghekroont Koning Lan 
Zweder; 

Ericus XIV, zijnen fone/ ís hem gheſurce⸗ 
deert/ is om feeckere redenen ban zijne Ons 
berfaten ín hechteniſſe ghelept/ alwaer hp 
geſtorven is. 

Toannes 

ze 



„Konings van Zweden. 

4 

Ioannes 1, zijnen broeder / ende eenen fo? 
ne Guftavi, gen gheleert ende verſtandigh 
Prince) heeft na hem geregeert. 

Sigifmundus, een fone loannis, fg gefuc? 
tebeert/ dochdaer naer Koning ban Polen 
ghekozen zijnde/ is ban de kroone berfieken 
ãheworden ende ís ban den Staten des 
Bijer tegen hem gekozen zijnen Dom 

Cao danddip has der gratie oi — nek 

| Lr SHEET Col LEN 5 Palen 

Karolus IX, een fone Erici XIV, die oock 
na vele oorloghenuptgeftaen hebbende, fa 
tegen de Denen, Polen, Mofcoviten ende ans 
dere / epudelijck eenig Koningh gheſtorven 
is / nalatende eenen fone/ genaemt 

Guftavus Adolphus, die tegenwoordigh 
dit Haer 1619, noch is regerende: God fee 
gene alle zine aenflagen, 

sw VER- 
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Kort Inhoudt. 

1 O Paars ende grenfen ban Mofcovien. 2. In welcke parellis ende 
climaet Dit Wijck gelegenig. 3. Befchzijbinge sijner Pzobintien/ens 

De van De Vooft-Stadt Molkow. 4. Dan'tBertoghdom Volodimer. 
s. Wan't Hertogdom ban Neder-Neugrad. 6. Ban de zobintie Rhezan, 
ende zijne Steden. 7. Vande Provincie ende Stadt Smolenfko. 8. Ban 
tWandt Mofaifki: zijne lengde ende beeedde; ende Door wien het den Po⸗ 

lacken afghenomen ig. 9. Van't Hertogdom Rofchow. 10. Dan het 

Wandt Tvver, ende zijne vermaerde Stadt Tvverde. 11. Bande 3202 
bintie Plefkovv‚ende zine hooft ſtadt. 12. Dan 'tgroote Neugrad. 13.Dan 
het Landt Volfcke. 14. Dan de Provintien Biolyfero; Volokde, laroflave, 

15. Dvvine. 16. Sufdali erde Wiathka, denn Tataren afgewonnen- 17. Dan: 

Be Provintien Permien, Petzore, lugarien, Obdore, ende andere onder dert 

Molſcobiter behooꝛende. 18. Onbzuchtbaerhepdt deg Lands bergolden 

door het groot ghetal Elanden / Olen, Beyren / Herten / Wolven / Halen / 
25pen; odervloedt van Vlas ende Kennip / oock goetheydt des Lochts. 

ro. Beſchrijvinge der bermaertſte Kivieren ende Meyren ban Mofcovien; 
oock van den oorſprong ende ’'t begin des Borifthenis, bp onfen ryden ghe⸗ 

kent / ende banden Ouden onbekent geweeſt. zo. Parciculiere aenmert⸗ 
kinge van de bzüchtbaerheyt ende onvruchtbaerheyt ban peder Pꝛovintie / 

ende Lan de uptermaten hooge Klippen ende Bergen Riphæi. 21. Preem⸗ 
De maniere der oude Moſcoviten in't verkieſen haerder Princen / ende han⸗ 

delinghe haerder Prouwen. 22. Dare ſtercke ſwaer lnvighendt * kpn 
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haems hare Dekens ende andere kleedingen; hare wapenen / ende manie⸗ 
re van ſtruden al vluchtende: hare ſpijſe ende ordinariſen dranck; haren 
Barbarifen aerdt / ontrouwe / loos / overſpeligh ende Rechtg-berkooping. 
23. Naerder beſchrivinghe der zeden ende coltumen van peder Provintie. 
24. Waren rijckdom in Clands-vellen/ oock ban Herten / Bepren / Wolven / 
etc. in Honigh / Was / Vlas ende Kennip. 25. Kijckdommen des Broot- 
Voꝛlts / ende hoedanigh zijne Incomſten zijn. 26. Merck · waerdigh ver⸗ 
hael van't heerlicke onthael / gedaen aen Permiſten, Ambaſſadeur des Ken⸗ 
lers aen den Moſcobiter. 27. Sterckte van Moſcovien, om De ghelegent⸗ 
hepdt in Moralſen ende Kivieren / im de grootheydt der Bollen, dienende 
tot Wallen tegen de Wupterpe. 28. Van het groot getal Kupterpe / twelck 
bn te Velde brengen can. zo. Dan de louverepne authoritept deg Groot· 
Doets binnen zijn Landt, ende De middelen om De ſelve te onderhouden. 
30. In welcken tijdt de Chultelcke Keligie aldaer ingeboert ig; ende welc⸗ 
ke Ceremonien fp abheb2upchen in't ctelebreren der Miſſe. 31. Dan de bez 
ſnijdinghe ende Godſ· dienſt der Morduoiſers levende na De Wetten Dee 
Mature. 

A Anneer wy in onſe gemepne bes 
—XX — ſchrüvingen mentie maken Lan 

aet ong ban totten grondt toe aemmerc, 
ken/boe verve zijne grenfen fich uptfivecké/ 
enbe of hpfo machtigh is / ale Wp hier bor 
ten geſeght hebben. Het Moſcovijtſe Aijck 
befit tegenwoordigh ’t gantſcheKuſſien, upt⸗ 
gefept Polen ende Litthouwen, die onder den 
er name ban Ruſſien mede begrepen 
0 Û. > / Ï s — 

Beſe Landen behooren nu eenſdeels onder 
Europen, eenſdeels onder Alien, ende deſe 
verdeylinghe ghefchiet door de Riviere Ta- 
nais, anderffing de Don genaemt/ be welcke 

de ghemepne fchepd-pael ig ban Europa ende 
Afia- Sp grenfen noch ten Noorden aen de 
As-Zee/ ghelijchfe oock ten Ooſten zijn/ een 
Wepnigh na 't Zupden bupghende/ aen de 
Tartaren gegrenft; té Zupden aen Litthou- 
wen, nelickfe oock ten Weften tot haer naez 
fte gebupsende Lijflanders hebben/ ende een 
deel ban Finlande. Alle befe Landen trecken 
haren generalen naem van een Land/ ghele⸗ 
gen middẽ in het witte-Ruflien, 'twelck ſich 

uptſtreckt nat Noorden ende Ooſten / ende 
met eenen byſonderen name ghenoemt Wort 
Mofcovien. 

Men moet conſidereren / dat het deel ban 
Ruffien, bat den Groot-voeft onderworpen 
is / het witte- Kuſſien genoemt wordt; ende 
‘tgene den Koning Lan Polen toebehoort /het 
fwarte-Ruflien, niet tegenftaende den Polac 
noch een weynigh ban’t witte· Ruſſien befit. 

Dit Aückis gelegen tuſſchen de neghen= 
thiende Paralellis, op de bzeedde ban z2. gra⸗ 
den/ ende 43. paralellis, die op 66, graden Lan 
ben Equator te: ofte op een andere Wijfe upt⸗ 
leggende/ light het tuffen’tmiddel des achte 
ften Climaets/ ende des twintighften/ ende 
Wardt begrepen tuffen Tropicum Cancri, 
ende Circulo Arctico. So daten aldaer een 
groote veranderinghe merckt ín de quantis 
tept deg laugften Somerſen daghs: Want in 
de Zupderfte Paralelli Ban Mofcovien is den 
langſtẽ dagh niet meer Dau 16. urẽ eñ eé half/ 
Daer in De Noorderſte Paralclli Ban dit ſelve 
Aijt DE groot fté dagh is Lan zo, uren eñ een 
half; alle twelcke genoe ghſaem betoont de 
er wijdde die daer ig Lan 'teene epnt tot 
et ander: Want nemende peder graet voor 
o, Franfe mijlen (gelijck men ghewoonljc: 

Is 

Boe grooe 
ofcovien 

en Doet) fal men bebinden/ dattet fn fn int gpeveel 
breedde begrijpt (treckende alleen ban Het gereeckent 
Zupbderfte deel af/ tat het Noorderſte toe) wort. 
420, Mijlen/ ende in de lengde 630, ja meer. 
Ofte / om met eenige Italianẽ te ſpreken / fa 
hebben deſe Kanden de lengde Lan zooo, 
mijlen/ ende 1 soo. bzeedde. E 

Wet Kant ban Mofcovien alleen begrijpt 
Banden Ooſten totten Weften/ ontrent Goo, 
mijlẽ / ende ín defe Provintie light de Hooft⸗ 
ftabt des Hüchg/ die men Molkow noemt / 
na een Nibviere / diedaer (eer Deun bp heren 

Hs 

bloept. Het Kafteel des Graotvorfte light Van be 

Ín’t midden deg Stads / tuffen de Aivieren Stadt Mol. 

Mofke ende Heglun, die fich beneden het Kouw ende 
Kaſteel met de Mofke vervoeght: Dit Kaz ag 

fteel ís wel fo groot datmen’t wel Loor een 
groote Stadt ſoude moghen nemen. Het is 
voorſien met 17. Torens ende 3, bolwerckẽ: 
alhier onthout fich ben Brootvorft gemepn= 
lijck / vergeſelſchapt met ontrent de 29000. 
Mannen. De Stadt en heeft noch bequame 
gracht/noch up: /noch Wal / die haer ſou⸗ 
de kannen befchermen ; de Hupſen zijn bp- 
na alle van Bout: Sp is groot / endefeer 

if) ſſijcke⸗ 

A 
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Airkerigh.Daer zijn ontrent de 41500. Hup⸗ 
fen; heeft oock vele plaetfen/ doch wijdt ban 
Malkauder gelegen/ die ruym zijn / oock feer 
groote belden in °t nudden, Den langhften 
Somerſen dagh is inde Stadt Mofkow on 
trent vanas. uren. 

wv De andere Provintien zijn Voldoimer, ín 
Voldoimer, de welche een groote Stadt light ban den 

felben naem/ meteen Kaſteel bau hout ghe⸗ 
tinumert: Is van de Stadt Mofkow na 
pits zijde gheleghen ontrent 36. Poolfe 

ien. 
v. thertoghdom van Nouograd heeft oock 

Nouograd, Een Stadt van de ſelbe naem/ die ban hout 
getimmert is/ liggende ban Mofkow ontrent 
too. Boolfe JPnlen. 

VI. De Probincie Rezan light tuffen de Ribie⸗ 
Rezan, ren Oque, ende Don, Waer af den Groote 

Bout ben Titel draeght: Bier benevens ſiet⸗ 
men daer noch het Bertoghdom ban Voro- 
tins gelijck oock het Lantfchap ban Severe, 
het welcke feer groot ís: Sp begrijpt bele 
Steden / order de welcke men Loorde ver⸗ 
maertfte rekent Statodub, Petivule, ende 

ZCTAIgOw. 

CAE, Bet Landt tan Smolenfko light tuffen de 
Smolenfko. Nibiere Neper ofte Deneper, bp Prolomeum 

Deir Borifthenes genoemt. Dit Lant is gez 
wonnen door Bafilium, Grootvorſt der 
Moſtobiten / ban den Koning van Polen, díe 
Berdherm-heer deſſelfs was De voornaem⸗ 
fte Stadt wort na het Landt genoemt; díe 
feer groot is leggeude Lan Mofkow ontrent 
So, Poolſe mijlen. 

vir. Tlant van Moſaiſki ig ontrent z50. Ita⸗ 
Mofaifki, liaenſe mijlen lang / ende foo veel breedt. Is 

gewonnen Doop loannem, Hertogh Lan Mof- 
Covien, den Boorfaet Bafilij, op Alexandrum 
Honing der Polen. Bielfki fg oock een 920: 
vintie ofte Beerlickhept ban Kuſſien, heb⸗ 
bende een Stadt meteen Kaſteel van de fel: 
Ye naem/ op de Giviere Opfke: defe plaets 
light 6o. Duptfe mplen ban Mofkow, ende 
36. ban Smolenfko, ; 

IX, Det Bertoghdom Lan Rofchow heeft een 
Rofchow. Stadt vande ſelve naem / met een Kafteel 

ban hout/ ende light ban Mofkow, trecken: 
de naec't Weften/ ontrent 23. Milen, De 
OREN is gelegen opde bermaerde Riviere 

olguo. 

st Landt van Twer, ofte anders Otwer, 
een van de grootte van Ruflien, heeft een 
Stadt T werde genoemt/die veel grooter is / 
ban En van Mofkow, van de welcke defe 36, 
mijlen gelegen ís. ; 
De Pꝛovintie ban Plefkow begrijpt 330. 

Italiaenſe mijlen / eñ ig een derde part langer 
als breedt: de Hooft-ftadt is Plefkow, groot 
ende mathtigh/ met mupyen omvangen/ 
Waer af alle d'andere fteden ban Mofcovien 
ontbloot zijn. 

in. Het debts Nouogradíg be grootſte Pro⸗ 
"Groote vintie ban geheel Ruffien, nemende fijné nas 

Nouograd, Me ban de groote ende rücke Stadt Nouo- 
rad, bie alle d'andere/ aen de Hoordt· zjde 
egghende/ te boven gaet/ alhoe wel den 
meeften hoop der hupſen van hout zjn: deſe 

Ke 
Otwer, 

KT 
Plelkow. 

Verhael van den Staet des 
' Stadt light ontrent zoo, mijlen ban de Bale 

tife Zee / ende 120,4 Mofkow,naer 'tZupt- 
weſten toe /36, Van Plefkow, ende 40. ban 
luvanowgrod. ä 

Bet landt Van Volfke is gelegen tuſſen xXIII. 
Weftenende Poorden/ende heeft op de flirics Volſke. 
Eer-hant het Kaſteel Iuvanowgrod; ef het 
lant bâKarel light van Nouogrod 60,98 ole 
fe mijlen aen de Noort· zijde: het ſtreckt ſich 
upt tot de Us ee toe; ende te ſjnen langften 
Oomerfen dagh twintich uren ende een 
half Donne-fchin; fo datmer alg dan naus 
welijcks geenen nacht en bekent. \ 
De Provintie ban Bielcic{ioro afte Bioly- … haa 

fero, hebbende een Stadt vande (elve naem / “'teieziore 
Wozdt alfo genoemt naer het Witte Meyz / 
bp de welcke de felbe ghelegen is / in welck 
Bep: oock een Fortreſſe gefien wort / date 
men Voor onwinbaer acht/ alwaer den 
Groot-vorft ogdinaerljchen fijn Threſoor 
light/ ende naer 't welcke hp fich vertreckt / 
iu tijde ban noodt. Dit Landt is gelegen Han 
Mofkow ende het groote Nouograd ontrent | 
too, mijlen. Volokde ig oock een Bzobintie/ Volokde, 
in de welcke ef (eer ſtercke plaetfe gevonden 
wordt / op de welrke den Grootvorſt oock 

_fomwijlen fne Threſooren Lerboert. Het 
Dertoghdom ban loroflave, meteen Stadt Loroflave, 
einde Kaſteel Van de felve naem / op De Bis 
viere Volguo, light 46. mijlen ban Mofkow., 
Men ftelt oock Wel naer het groote Nouo- 
grod de Beerlickhepdt LanRoftoun, 

Bet Landt bander Dwine,dragendefijnen _ XV. 
name vã een Aiviere daer het mede befpoelt DPwincs 
wort / Was eertijdts onder het reffozt ban 
Nouogrodt: Deſe Riviere heeft ſijuen name 
gekregen bande teghen-loop der Rivieren 
Tuch ende Suchave, want Dwine is ín Auſſi⸗ 
fe ſprake foo beel te feggen/als twee. Alhoe⸗ 
Wel nu/ dat Dit Lãt 1oo.mijlë breedde heeft / 
ſo en heeftet doch geë andere plaetfe als Co- 
mogor, Pinegue, eft de Stadt Dwine ín’t 
midden Bande Provintie. Doch heeftet e⸗ 
benweleen feer goet getal Dorpé/ maer feer 
Wijbt Lan malkanderen gelegen/Ban wegen 
d'onbzuchtbaerhepdt deg Lants. De Sonne 
lucht daer in de midt-Somer/ Wanneer hp 
in Tropico Cancri gekomenig/ 21- Uren en⸗ 
de een Half; fo dat den nacht daer als dan den 
dageraedt gelijck fg: Maer in be midt· win⸗ 
teren fchint be Sonne wederom niet meer/ 
als twee uren ende een half. î 
Men leght de Provintie ban Sufdali met 

eeu ſtadt ende Kafteel deſſelven naems / tuf 
fen Roftouw ende Volodimer. De Stadt 
Sufdali heeft een Biſſchoppeliücke Dtoel/ 
ende Was eertijdtg ſchoon ende volckrijck / 
namelijck / Wanneer de Graatborften ban 
Mofcovien hun te Volodimer onthielden; 
maer nu ffe bp-na woeft/ ban Wegen de ges 
ftabige * — der Tartaren. Bet Landt 
ban Wiachke, aen geen zijde de Riviere Kam. 
me, light ontrent so. mijlen Ban Mofkou: fg 
eertijts den Tartaren — geweeſt / 
doch wierdt gewonnen van baſilio Magno, 
Groot- boft ban Moſcovien · 

XVI. 
Suſdali. 

VViathke, 

Permien 



XVII. 
Permien. 

Tugârien, 

Petzore. 

— — oetvorkr u Moscoren Egprer 

an « LESLEN efc: 

_Permien is een feer. groote Pꝛovintie / 
Ifggende ontrent 250. mijten ban Mofkow; 
heeft een Stadt met den ſelven naem/ op de 
Aiviere Vifchor ofte Viftoroy. Den lang: 
ften Somerfen dagh fg daer Lan18, uren. 
Bet Landt ban lugre, luhre, ofte Iugarien, 
light aen de Poordt-zúde/ Ban welcke kant 
de Bongerfe eertijts uptloopende/ gantfch 
Pannonien vermeeſterden / noemende tſelve 
naer haren name Hungarien, of Iugarien. 

Det Landt ban Petzore is feer lang, endé 
ftrect fich upt nat Noorden eñ Weften/ tot 
de Ps-Zee toe. D'inwoonderẽ deſes Lands 
hebben haren langften dagh Lan 22. uren. 
Den Moſtoviter heeft noch onder fijn gez 

biedt de Czeremiffen, die beneden Nouogrod 
leggen; gelijck oock de Morduen, dicht aen 
de Volguo, beneden het Neder-Nouogtod, 
Daer zijn noch andere Landen aen de Noort⸗ 

sijde gelegen/Ddie ben Groot· vorſt erkennen / 
als die van Obdore, Condore, Culomorien 
ende Lap-landt, oock eenige Hordes upt de 
Tartaren / alg de Horde ban Cafan, de ſtadt 
Aftracan, ofte Citracan, de Horden ban Nas 
haicois, ende eenige andere. 

Geftalteniffe des Landts. 

Om int generael te ſpreken ban dit geheele 
Landt / is het Lol MWaraſſen / Afickachtich 
ende vochtich / niet feer bruchtbaer/Dan we⸗ 
gẽ de grove en wepnigh gematighde Locht/⸗ 
eñ dat de veldẽ ſandigh / nochte het Lant niet 
feer goet en is: ſo bat de granen daer ſomwij⸗ 
len niet feer tip en worden / om de groote 
koude des langẽ winterg Wille;wefhalben fp 
de fchoben meeft-tĳjdtg in hare Karhel-fros 
ben laten dzooghen. Jiet te min hebben 

EE 

XVI, 
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beel Korens / ende andere granen: Daer 
is noch Wijn-gaert/ noch Olijf boom/ niet 
meer als Kerffe-boomen/ ende Mote-boor 
Mien; Daer zijn Wel Haſelaers ende andere 
beuehten/ Boch niet ſeer goedt Lan fmake. 
Det hoge Lant is bol Boffen ef grote Wil 
derniſſen / befet met hoge ende Wijt-getackte 
boonen: Defe Boffen zijn eenf-deels Lan 
het Herciniſe Bos. Men Lintter een qroot 

Blepne getal Llanden/ Buffels / Bepzen/ Berten/ 
Schapen ín Wolven / ende boornemelijck beel Haſen. De 
Mofcovien. Schapen zinder veel kleynder alg de onfe- 

Daer zijn veel Bontgh-bpen/ die hun niet 
alleen inde opgerechte Korven en onthou: 
Den/maer Vullen oock het hol der Boomen 
met Bonigh inde Boſſen; gelijck het exem⸗ 
ge des Bders / die den Weer (ineen Honigh⸗ 
tupl gevallen zijnde) upt-tesch/ ong te kene 
nen geeft. De Hoorucbeeſten zijn Daer ten 
meeften-deele ongehoornt. Det aerdt-rijck 
Draecht daer Heel Dias ende Kennip/ twelck 
in vele plaetfen van Europa beroert Wardt 
om tauwen af temans. Alhier en is niet een 
Goudt / Zilber/nachte ander Metael-mrijz 
ne/ behalven ban Per. Daer zijn Geel wep- 
den / ende Dien volgens eert groote menighte 

1 van Beftiael ende lens. 
Seeckere Vooꝛts Geeft Mofcovien ſoo goede locht/ 

Bere fiechter Dat het wonder foude zijn de pette aldaer te 
covien gens ſietz Hachtang quelt hun een ſekere heete 
meert. 5 fiechte/ die hun meeft int hooft ende inghe⸗ 

wandt houdt / datfe in wepnigh dagen daer 
af ſterven. E 4 
De erde ſplijt ſomwilen aldaet ban 
roote koude) gelijchfe bp ons ban groote 

hitte doet, Dit eu fept doch evenwel niet, 
dattet aldaer immermeer heet en ſy / aenge⸗ 

Groote bite fien in den Hare 1527. de hitte des Somers 
te inden {as fo fel ghebonden Wiert/ dat de granen ens 
re 1527. de Wilderniffen verbranden / ghelück Sigif- 

mundus befchrüft. nie 
Daer zijn Veel fchoone Kivieren / onder 

de welcke ſommighe feer bermaert zÚn/ ſoo 
om de goede Haert/ als om de grootte der 

XIX. 

De hers felver/ ende veelheyt der Viſſen. De Laars | 
macttftelzes naemſte die daer Vlieten/ eude int Landt 
— felve harẽ dorſprong hebben / ofte tſelve bez 

Moſcovieo. ſproepen/ zijn Borifthenes, gemeenlck / De 
Neper ghenoemt/ De Nefter, welckers oor⸗ 

ſprong Herodoto onbekent is geweeft: maer 
pr onft tpde erkent bp Dineperke, een Dorp 

ín Mofcovien, in het Bos ban Voulkonf ki. 
Dee Keviere naer't Zupden blietende/ en 

De eerftelijck bevachtigeude de Stadt Smo- 

len{ki, daer naer Kiovien, ende eenige andez 

re Steden/ ban vele andere Wateren bers 

root zijnde/ ontlaft fich in Ponto Euxino, 

pfte Mare msjorie De Turunti, tegenwoor⸗ 

digh de Dwine — ende voſghens de 
meentrige ban Harbeftein, Rubo, eeu gedeel” 
te deg Meprs Dwine, feet dicht bp den o or⸗ 

fpzang van de Never inhet felbighe os. 
De Rha, nu de Volguo ghenaemt/ ende de 
Edil ig noth een andere Gibiere Van Mofco- 

vien, die zijnen naem trecht Ban eeu Weyr / 
enoemt alfo/ leggende 25. mijlen van Mof- 

Ee na Lituanien· De Bebiere Tanais, ofte 

van Donne, en komt niet van de Bipbeifche 
HBergen/ gelijck ſommighe gelooft hebben / 

maer. baneen groot FRepz/ dat in een Wil⸗ 

beruis leght / ſeer deun bp de Bebiere Tulle. 

De Bebiere Don, upt Mofcovien komens 
de / nadat hy een groot fuck weeghs ghe⸗ 
laopen heeft / loopt weder ten Goſten ín 
malkander/ ende maeckt de Maraſſen / bie: 
men Meotides noemt/ ende nu Temerindes 

Verhael vanden Staet des 
genaemt. Defe Geviere heeft bele Vis / ens 
De ſchoone groene Beberen langs henen/ bes 
fet met heerlücke Deftboomen ende wel: 
fmakender woztelen. Herbefteyn ſeght / dat 
defe Heviere in den Herfſt dermaten toes 
neemt ende Waft/ datfe bequaemis / om veel 
geladen Koopmans Schepen te dragen. 
Be Hiviere Ocque neemt zijnen oor⸗ 

ſprong int lant Mfcenek, alle‘tlant dat ban 
haer befproept wort / vruchtbaer makende: 
Is feer Dif-rijck/ ende meer Van waerden / 
Dau d'andere Moſcovijtſe Wis. Daer zin 
daerenboven noch meer andere Mepꝛen / 
welcker ſommighe ſeer groot zijn: Want bez 
halven de Mepren Volguo, Dwine, ende an= 
dere/ upt de welcke de Moſcovütſe Hebie 
ren haren oo2fprong nemen/ fietmen daer 
nach het Bep: ban Ilmen, lanck zijnde 12, 
duptfche mijlen / ende acht bzeet. 
Maer laet ons de geftalteniffedefeglants xXX. 

noch een Wepnigh beter particulariſeeren: Naeuwer 
Det ie gewis / dat inhet Kant van Volodi- — 
mer het Tant fa goet ende vruchtbaer ís/ Fartenige 
dat een mudde Tarwe gefaept zijnde / ſom⸗ Des Landes. 
Wijlen twintigh ja Ljfentwintigd mudden 
voortbrengt. 

Wel is Waer/ dat het Landt Lan Rhezan 
beel vruchthbaerder is / ende meer — 
dan alle dandere Die onder den Moſcoviter 
behoozen/ aengeften meu ſeght / dat ſamwij⸗ 
len een geſaeyt koornken wei twee apzen/ja 
meer/ Booetbzengt. In dit Landt is obers 
vloet ban Honigh/ Vis / Gevogelt/ Dare 
minen/ ende diergheljcke Dieren: oock ie 
het oeft alhier beel beter dan in gants Mof- 
covien.Fn dit Landt neemt de Bebiere Don 
zijnen oorſprong. 

Pet hertoghdom Han Smolenfko Heeft 
beel wijde Boſſen / upt de Wwelckeeen groo⸗ 
te menighte van Dellen ghebzacht worden. 
Maer fo Wp aemmerchen De Provintie ban 
Volf'ke, wp fullen aldaer een Wonderljcke 
fake binden ; aenghefien men boo? ghewis 
houdt / dat de Dieren / diemen aldaer brengt, 
oedanigh Lan verwe / ofte koleur die oock 

zijn / terftont/ na datſer maer een wepnigh 
tĳts gewoont hebben / gantſch wit Worden, 
t Tant Bielejeziori ig bpna gantfch bol 

Boffen ende Maraſſen / 't lant van Roftow 
heeft vruchtbare Atkers / oock veel Sout 
ende Pie. AN 
Bet lant Van Dwime is gantſch onbruchts 

baer: doch heeft daer tegen veel Vis / ende 
Wilde Dieren, Aen de Zee-kanten deſes 
landts zijn beel Witte Beyzen / die fich beel 
ín Zee onthouden/ fa ’t Landt- bolck felve 
uptgeeft. 
_Whiatke ig onGzuchtbaer/ ende maraf: 

figh: maer daer {sten groote menighte Bos 
ntgh/ Wis / ende Wiltgediert, 

De — ban Permien en draeght 
geenigh Koorn / doch in bergeltdaedt ban 
dien hebben ſy een groot getal Berten ende 
andere Dieren. d 
Fut lant van Petzore bindtmen Geel groo⸗ 

te Bergen/ ende epflelijcke Klippen/ welt⸗ 
Ke de oude Ripheas noemden / ofte Hyper- 
boreas, op de welcke altijdt Heel fneeuwe 
light. Zp hebben fobantghen hooghte / dat 
fommighe 17. dagen werck gehadt hebben, 
omm Daer boven op te komen/ eñ noch op den 
top niet en Waren. In bit Lant en Waft geen 
Boorn/maer men binter veel wilde Beeſten. 

Oude zeden der Invvoonderen. 

Be gens die fich eertidts in de grant XxX 



Groot-Vorfts van Mofcovien. 
Mofkow onderhielden / hadden een feeckere 

Breemde Lewoonte / die de fucceffie der Grootvorſten 
berkiefinghe te mael vermetight heeft: Daer Was een 
tens Op: grooten vierkanten fieen ont midden deg 
perboofts Marchkts / ende fa pemaut daer op konde koe 
rr DEN men founder afgellagen te worden / die bez 
Molcoviten, hieit het ghebiedt over de Stadt. D'An- 

Waonderen ſtreden feer hittighlijcken d'een 
teghen deiranderen/ om op defen fleen te 
Elmmnen/ ende d'andere opklimmende daer 
af teWweeren, 3 
Dommige fchzijben/ dat de Moſtovijt fe 

brouwen eectijts bitterlijcken weenden/ ens 
de ſich Heftelijck beklaeghden over hare 
mannen/ wanneer fp haer met menighmael 
eu loegben/ geloovende datſe haer niet lief 
en hadden / nadien fp aen haer geen tepcke⸗ 
ner van Haloufpe en vonden / fo dat de gene/ 
Die oock de aldermededoogenfte met hare 
vrouwen waren/geitaotdyuckt Wierden Gun 
eens of tweemael tec weecken te flaen/ om 
haer te bereden te flellen / ende eenige verſe⸗ 
keringhe van hare goede ghenegenthept 
t haerwaerts te geben: ende door Dit mids 
del waren alle twiften gedempt. 

Huyden{daeghíche Zeden. 
De Moſtcoviters zijn ten meeftendeele ro⸗ 

buft ende vaerdigh: ban middelbare ſtatu⸗ 
Te; Dieckantfgh van fchouderen: draghen 
gaerne langhe baerden/ oock lange onghe⸗ 
plopde Rocien / die hun hanghen tot op de 
— met enghe mouwen / nade Wife ber 

ongerjchen , gemeenlijck Wit oft azupze 
verwigh zin hare kleederen/ dragen toode 
bzofkeing/ tot de kupten toe/ met haagbe 
hielen / ende ſpückers daer ingeflagen. Dit 
1e onder Gun nu een goede ghewoonte / dat 
een peder fich Rleedt na zijnen ftaet/ ende 
Volgens de ordonnantien des Grootvorſts/ 
die een pegelijcké ——— heeft hoe hp 
fich kleeden moet. Cot wapenen gebzupee 
ken fp Pijl-kokers / Boghe / Hallebaert/ 
ZWijn-fpriet/lange Meſſen ende grote ſtoc⸗ 
ken met dick loot aen de eynden verſien / ges 
ljck men eectijts in Grieckenlandt gebrupt⸗ 
te. Bet Boetvolck draeght ootk neten: 
zijnmet lange Harnaſſen ghewapent/ dra⸗ 
gen oock Pelmenende Stormhoeden: ghe⸗ 
bruycken Hongerſche Paerden / die ghelubt 
zijn / kleyn ende licht ghewapent. Ap rijden 
als de Jenetten / ende ſchieten oock vluch⸗ 
tende met pijlen/ ſeer behendelijck: fo haeſt 
als fp beginnen te bluchten/ en hebben fp 
geen hope erghens meer ín/ dan fn hare 
vlucht: zijnde oock Landen bpanden onders 
haelt/en berweeren fp hun niet/noch en fiet? 
mien hun nimmermeer om ’tleven bidden/ 
ofte om eenige genadighe handelinge, Sp 
leven feer ellendelijck / drinckende ntet dan 
Bier) Meede ofte Water/ want hun niet 
beroozloft eu is pets te drincken / dat drone? 
Éen maeckt’ behalven twee of driemael beg 
jaers. Behalven dit/ fo zjnſe noch befwaert 
met eert groote ende onverdzagelicke Haver” 
npe/Wwant dé Adel eñ de groote zijn dẽ Groot⸗ 
vorſt onderworpẽ / de welcke daet mede hã⸗ 
delt / gelijck alg met zine Haven; Wederom fo 
Woet het gemepne bolck Landen Boel ende 

Mofcoviten groote getpranuifeert. Den aett der Mofco- 
In trouw⸗ viren is in fich felben feer trouweloog eñ bez 
kf tereige, Deiegelijek ontſien ſith ooc niet hare epgene 

piegele. magen eú bloetberwauté te bedziegen/ wan: 
neer fp daer maer voordeel bien berftaë. Det 
recht wort gemepnlúr dEmeeft biedende ber: 
kocht; oot en Wozt den gemepné ſlechtk lup⸗ 
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den niet toegelaten den Adel aen te ſpreken / 
Want die hun feer Wepnigh vertooñt / ende 
dat om temeer authoriteyts eñ aenſiens ons 
der hun te verkrygen 4 
De brouwen zyn aldaer gemeynlück met vange bes 

beel Peerlẽ en koſtelijcke Peerlen opgetopt/ troutoínghe 
dragende Die boven al aenteure ooꝛen. Die ner bjous 
voor de tweedemael Lertrout/Wozthoorrestwen, 
delyckẽ kups geacht/ doch tot de derdemael 
Eommende/ worden fp oneerlijck gehouden: 
dit grijpt oor plaets in dE mannen: Het bolc 
is meeſtẽdeel (eer genepght tot hoerderpe ef 
dzonckenfchap. Dragen goede fozge Loor dẽ 
fiechen. Bet lanteerenfpmet Paerden. Fn 
plaetfe datfe vooꝛmaels geen ghemunt gelt 
a —— v ſy rije — pras 
e wasSciavonifch/doch door andere ſpra⸗ Haer 5 

Ken fo verbroken / dat de Mofcovitenefi Sla- ke, * 
voenen malcamderen miet verſtaen en konnẽ. 
Den Grootvoꝛſt en veroorloft zijnen one 

berdanen nfet upt zijne landen te bertrecken/ 
t welcke maect/ dat de Mofcoviren geen ans 
dere werelt kennêde/als haer lant/ ende niet 
geloovende datter een ander Printe fp die fa 
macbtigh ís alg de hare/fp {eer hoogb-hers 
tigh zyñ / ende bol onverdzagelijcke hobaers 
dighepts. Sphebben onder hunnoch Me⸗ 
becijn/ noch Apoteeckers. E 
Maer om pets particuliers te ſprekẽ ban 

feeckere Provintien der Mofcoviten: Bie vã 
Rhezan worden geacht feer couragieus/ eñ 
gebozen tot dẽ oorlogh. Die van Sever vech⸗ 
tes oock met een Wonderlijcke couragie/ban 
Wegen de geftadige oorlogen / die fp tegen de 
Tarraren oeren, Die ban het groote Nouo- — 
grod waren eertijts ſeer beleeft ende mewa⸗ — 
righ/maertegenwoodich zijnſe gantſch bes nde bolee 
dorven / eñ hebben haren goeden aert gantſch Keren feden 
verloren daor den ommegang Die ſymet de in Mofco- 
Mofcoviren gehouden hebbe, Die ban Volf- vien, 
Ee hebbeneen bpfondere ſprake / die vande 
ruſſiſe weynigh berfchilt, D'inwaonderen 

des lants Wan Permienen gebruycken nim⸗ 
mermeer geen bzoot/ maer leven van bet 
vleys der Berten eñ andere Dierẽ: Hebbẽ one 
een bpfondere fpzake / eñ andere letteren die 
ban de Kuſſiſe verfchillen:fp gebrupckBone 
den ende groote ſtercke Hartẽ in plaetfe van 
Paerden/om te menneneñ te Dragen. Die vã 
lugre,ofte Iugarien ſpꝛeecken Hongerfch, eñ 
bie in de Proðintie Petzore woonen / is eẽ ſeer 
fimpelen ſlecht volck / hebben een bpfondere 
fpeake/ende en eté nimmermeer geen broot. 
Die ban Czeremilfien onthouden fich in de 
hed Wilderniſſen / eñ en hebben gene hupe 
en:hebben een ſprake / die met de andere ver⸗ 
fcheelt/loopen (nel/efi konnen met den Hoge 
feer net fchieten: Dragen dé Boge geftadigh 
inde hant/die p ooc bermaten beminnẽ / dats 
fe hare kinderẽ nimmermeer te eten en gevẽ / 
ten (p batfe alvorẽ eenigh boor geftelt wit ges 
raeckt en hebben. Leben meeft bp honigh/efs 
Wilber Dieren blepg/ eten feer ſelden eenigh 
broot / eñ zijn met vellẽ gekleet. Die uptMor- 
duen zijn deſen fn alles gelijt / behalven datſe 
meeſt alle m hupfen woonen/ende een byſon⸗ 
dere fpzake hebben. 

Hare Rijckdommen. 

We Mofcoviters hebben groote menighte 
ban Elants-vellen/ oac ban Herten / Beprẽ / 
wolvẽ eñ Marters / die fp DE Curopifë koop” 
luyden duer genoegh verkopen; geljck mede 
haer vlas eñ Kennip/diemen ſeer goet hout. 
Sp verkoopen aen ben vreemdelingen oock 
een mentghte ban Honigh ende Wag, wi” 

KKH; 

ze 
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tgeen Haven / genoemt S. Nicolao, alwaer 
eenen grooten andel ghedzeven wort / Vers 
mite de groote aenkomfte der Schepen die 
aldaer is. } 
Maer om alle dit bovẽverhaelde en moet 

miet gedacht wordẽ / dat det lant feer neering⸗ 
rijefn/fa Wel om dies Wille dat de Inwoon⸗ 
dereu niet ſeer vlijtigh / noch verſtandigh; eñ 
Dat het landt alwaer de konſtennoch de ams 
bachten nieten bloepen/ ban den vreemden 
Koopman niet befachten Wozt: alg oock om 
datdé Mofcoviten geëfing toegelaten wort / 
upt het gebiet bau haren Prince te fchepden: 
weſhalven fp nieten weten wat van dé Zeez 
handelfp.Dp reuplen alleen'tgene haer lant 
voortbrengt / namelücVec / Honigh / Was / eñ 
Dellen / voor Lakenenende diergelijcke din⸗ 
gen / die hun fo bande Arnieniers als andere 
Volckeren toegevoert wort; 

XXV. Wat de rijcdonmmnen des Grootvoꝛſts bes 
Dande {ne langeu/ die kammen light reeckenen groot te 

komſten des Moeten zijn/ nadië hp zijnde Heer eñ meefter 
Stoot- abfotup: van alle dingen/fich behelpt met dE 
Ooſſts. arbeyt zijnder onderdanen / ooc met ſodanigẽ 

deel haerder goederẽ / als hem goetdunct. Hp 
neemt Boor hem de befte eñ alderkoftelijefte 
Pellen/die in zijn lant ge vonde wordé/maect 
oock zijn portie na zijn belie ven · Alſo doet hy 
aacttmet de Vis / van alderhaude foozte. De 
Velléterkkoopt ofte berfchenct hp/eù be Dis 
Wort gedrooght / eñ bewaert tot provifie der 
Fosterefft. Jriemant en mach ter Marct pet 
Verkeopen/ Voordat des Princen goet eerft 
verkocht ís. De plaetfen/ daer den meeften 
Koophandel gedrev wort / eñ die hem tmee⸗ 
fie profijt opbꝛengẽ / zijn — de Caſ⸗ 
piſe Zee / alwaermê de Koopmauſchappen 

uirt herſien eñ Armenien aenkomé fiet:S-Ni- 
scolao op de golfe van Gramic, alwaer de Eur 
gelſche ende Hallantfche Schepen aenkomẽ / 
geladen met Koper ende andere Waren/ die 
van daer na Vologde vervoert worden. 
ADanneer de Ambaſſadeurs deg Groots 

vorſts wederkeeren in Mofcovien, neemt hp 
haer af de geſchenckẽ / die ſy vã andere Prine 
ten gutfangen hebbẽ / haer in wiffelinge daer 
tegẽ pet anders gevende, weynich waerdigh 
zi nde/ sock ſomwijlen niet met allé. Eynde⸗ 

S 

Wekt hy treckt alles tot hem / wat hp fchoons 
ende goets in zijnengtaet eñ landen Lint. Wt 
welche oorfaken gelooft wort / dat hyeenige 
Thꝛeſooren heeft op de kaſteelen ban Mof- 
Kowslavoflave, ende int witte Meyr- Aẽ De zij⸗ 
Bena Lijflandr heeft hp nach eenige Pachuy⸗ 
fen tan Zout die hem jgerljcks wel een ton⸗ 
ne Gouts epbzengen. Daer wort oock Veel 
koo uptgefonden naZweden,Denemarcké, 
ei andere gebuprlanden; oock na de Cafpife 
mee) ende Mari majori. Ale mede veel Vſer / 
Vet /Hout/Aſſen / Kennip / eñ alderhãde Del: 
lẽ; van alle / twelcke (als verbaeltis)hp ſeer 
groote ſommen gelts treckt. 
Doch om dẽ Teſer alhier peis te vert go⸗ 

nen van de mogentheyt ende rijckdom deſes 
Tort verhael Prins / ſo dunct mp dat hier welte pas comẽ 
pan vegene falmet wepnich woorden te ſtelle tgene Dhí- 
Philippo _ lippus Perniften, mbafjadeur des Kepferd 
Peroiften, aen den Grootvorſt van Mofeovien gefandé/ 
Ambaffas verhaelt ban het tracktement dat hp van hé 

gutfing/ef van sne maquificentie. Dop ſeght 

XXVI. 

Deur. des 

— dat den Grootvoꝛrſt een roone droegh / die 
alnaer gpse in Waerdp te hove ging de kroone des Paug/ 
beurtíg, DES Konings van Prantkrijt ban Spangië/ 

ei des Keyſers; fa datfe vaueẽ onwaerdeers 
Weke Waerdpe Wag: sijne Tabbaert was bes 
faeptmet Diamanten) Hobijnen/Cfmeraus 

Verhael van den Staet des 
den/ ende andere Steenen / ſo groot alg Haſe⸗ 
noté ; ſo dat Perniften ſich verwonderde hoe 
bp fo grooten pack dragen konde:zijnen out” 
fien fane/Was even gekleedt gelije als hp. De 
ber Maeltijt Wierden fp gedient Lan 100. Ez 
delingẽ / of daer ontrêt/ dre altijt fa veel gou⸗ 
de Schotelen op Tafel droegen) fiellende de 
gene Dre fp der af namen / d'een op D'ander op 
een groot Buffet / ſonder na de ſpſe te flen/ 
Die daer in was. Als Perniften upt sijn Hof 
bertrechen foude/ font hp hem acht heerlije⸗ 
he geſchencken / waer ban peder een te Weené 
in Ooftenrijc geacht Wiert ꝛoo. pondẽ waert 
te zijn/ ende onderhielt heur fo lange hp ons 
trent hem of ín zijn Kant was / ſonder dat hp 
eené penning behoefde upt te ſchieten · Seght 
wüders / dat/ wanneer den Grootvorſt hem 
onthaelde / in de voor⸗Kachellamer eẽ groo⸗ 
ten hoop ronde platte ſchotelen / tafel-boz- 
den/ ende diergelijcke goude en filbere baten 
waren / fo groot ende beel/ dat dertigh war 
gens de felbe nieten hadden konnen vervoe⸗ 
ren: ende noch en was dit niet alle zijn prin⸗ 
cipael batewerck/ maer alleenljck ‘tgene 
ik dat Kaſteel / daer hp zijn middagh-mael 
hielt. 
De Doldaten/ten oorlogh treckende / ofte 

Wederkeerende/ en Worden niet gegagiert/ 
maer krijgen eeus Hoo? al ontvent bier ſtuy⸗ 
berg de man: fo dat alle 'tprincipale des 
buyts ef allerlep Koopmanfchappen onder 
zine hant blüft. Diet daer ‘tgene mê int kor⸗ 
te bandefes Princen rijcdom tan beſchrüvẽ / 
laet ons comen tot zine fterchten. 

Sterckten. 

Lig een gewiſſe fake/ dat de tourſſen der: 
Tartaren, Precopiten, eñ Norgayen (bre nim⸗ 
mer til konuen zijn / noch hare geburẽ in ruſt 
laten/ maer neniẽ geek volckerẽ met hun / 
die voor Maven dẽ Turckẽ eñ andere berkooe 
vende) dorſaecke zijn/Dat Mofcovien gantſeh 
ontbloot 18 van bolc. Dork hebben de groote 
aenllagen der Grootvorſten in bergelegene 
landen/ Mcfcovien ban bol feer berf wacht. 
Wãt fp hebb voorwaer de palẽ huns heers 
ſchappys feer wijde uptgeftreckt/ doch hare 
Stercktẽ geenfing daer mede bermeerbdert. 
Het meerendeel der Moſcovitſe gebouw?” 

felen/ zijn Ban ineengeboeghde Balché/ ver⸗ 
mengt met aerde int midden: Sp maken oac 
beeltijtg hare Toozens Bau Baltken / die ſo 
fterc zijn/datfe alle foorté van Actillerpe vers 
dragẽ konné/hoe groot ef ſwaer die ooc zijn. 
De Stercte des lants beftaet eenſdeels in 

de veelheyt der Maraſſen eñ Kivierẽ / ander? 
deels in de veelheyt der groote Wilderniſſen. 
So jn oock de Mofcoviten gewoon de gez 
buerlanden haerder vpanden gants woeſt te 
laten/op datter groote Hoffen Waffen mogé/ 
(het welcke altijt feecherlijckt gebeurt/ van 
Wegende bechtighept der aerde) er dat ſulcx 
den fteden ge als een Wal zijn. Dit heeft 
den Polacſien oac tele maepten gegebẽ / ver⸗ 
mits / wanneer fp op haer bpanden lant trec⸗ 
ken wilden / fp genootfaeckt Waren de Boſ⸗ 
fen af te hactren/’t welc hun veeltüts ontftal. 
Men Linter oock f onm Foꝛtreſſen gez 

maeckt half van fteen/ half ban faden/doch 
ſonder flanckeringen/ gel ck alg zijn die Lan 
Moſ kow,Nouogrod,Plef kow, Porkow,Sta- 
ticien,efi Slobod van Alexander,eri ganSmo- 
lenfki: Maer de mueren der fterche plaetfen 
zyn meeſttüts gemaeckt Ban groote Balc⸗ 
lien / diemen ín ſulcker voegen bpeen ſet / dat⸗ 
men daer int midden Wat ledige plaets laet 

out 
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Groot-Vorfts- van Mofcovien- 
om met aerde aen teftoppen/ diemen opt 
bejte eude fierchyte bp een verſeeckert ende 
voeght / latende daer eenige fchietgaten in 
boorde IP ofkertierg: defe maniere Lan tes 
genweer id goet genoech voor tgefchut/doch 
eu wederftaet geen VUP2 
De ouderdaven des Grootvorſts dienen 

haven Prince ter oorloge in ſulcker voegen / 
darfe meer toonen beuzeeft ‘te zijn ban qhes 
fraft te worden / fofp mifvoen/ als date 
eenige dapperhept ofte couragie hebben. 

Dare Kapitepnen zĳn fp geeen gehoor 
… faem/oork opt eenigh oogh-gewinck: ver⸗ 

_ dragen fp ghewilligh allerlep ongemack/ 
bzeefen oock noch koude / noch regẽ / verdra⸗ 
geu den houger beter als pemandt ter Wes: 
reldt / eüde zijn met weynigh te vreden 
Wefhalvenmenghelooft/ datſe beguamer 

we sijnom een: Fort te bewaren/ alg om een 

— J. OVS 
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Velt⸗ ſlagh te doen / vermits t gedult tot het 
eerſte verſocht wordt, maer cauragie ende 
ſtoutheyt tot het andere: Doch zijn de Po-- 
lacken gants contrarp ganaert. < 
Den Groot-borft Toannes, erkeunende 

doo ervarentheydt / de flaphepbt der zijne 
in de ſcharmutſelen ende flachten/ende daer 
en tegen de ſtoutheydt der Polacken/ ſeyde ⸗ 
dat de zjne Sporen van ndode hadden om 
tot den Krigh te gaeu/ ende de Polacken 
eenen toom. Dt Ts 
De Boornaemfte ende ghewichtighfte 

fiecckten defes Prins beftaen in —— 
doch is t ſwaer om weten / hoe veel voſcks 
hp oxpbrengen kan: doch er geloove ick niet⸗ 
dat hp (gelijck fonumige willen) zooooo. te 
belde foude konnen bzenghen / vermits zjn 

‚ Landt Geel te woeft is/ ende op bele plaetfer 
onbebouwt tight. Andere ſchrijven / dat den 

JAM NE 

ad U 

Moſ⸗ 

XXVIII 



464 …_ Verhael van den Staet des 
Moſcoviter 1svao, Peerde· volck op· bren⸗ 
genkan; Wanneer het noodigh is / dat hp 
ſich verweere teghen pemandt die hem be: 
ſpringt: ende: dat doannes IL, Groot· vorſt 
van Moſcovien oꝓbꝛacht in den aenſtagh 
van Aſtracan ood. Paerden / ende 20000 
voet· voltk. Den ſelfden beſpꝛong Lijfland, 
teue tijde Alexandet, Woninge van Polen; 
met drie groote Armaden/ ende vehielt 
moch eeuen opde Frontieren. 
Den tegenwoordigh-regeerenden Prin⸗ 

E doet alle tWee garen eeũs monfteringhe 
door alle fijne arden van alles Wat ter: 
vologe Dienftigh:is/onder de welcke oock 
de Doneu Der -Edel-lupdeu met. Gare Die: 
varenende Daerden getelt worden. 
Ae unterne vosrnemelick die een wens 
nigh ban middelen zijn / gebruyckẽ Harnaſ⸗ 
ſeuveude helmen gemaeft van fijne Platen / 

| ; 

De 1 CÊTUUS (root 

bie uyt Jerflen Tromer, befigen oock de 
Lantie. D'andere Dragen Kafachen Dan 
Katoen; die dermaten gevoertende geftickt 
zijn / dat ſe de fchoten der pijlen Wederftaen 
konnen: Hier van voeren ommige: den Boe 
ge/ andere het Koer; ende alle het Rappier 
endeJdoignaert, Defen Prince ghebrupckit 
oock Hooghduptſen inder oorlogh / ende Ftas 
lianen tet de Foztiftcatie wercken, 

Gouvernement. 

Het is gewis/ dat den Groot-boft ban vor 
Mofcovien fa abfolutelijcken over fine Ons - Grote ra 
derfaten diſponeert als eenigh Prince ter perepne 
werelt: gelijck al-reede upt eenige puncten sHonarchas 
deſes Difcours genoeghfaem ghebleken ig: le macht des 
aengefien hp allemacht over haer leven eñ Grootbarfis 
goederen heeft: wort oock dermaten ontſien Par Molto: 

— — — 

| Geer marde Kussen 
X — Ne 
— 

dat / 



zeeck⸗ 
er: 
ber Moſto⸗ 
biters tot 

otach⸗ 
ate Des 
Groot: 
boiſts. 

wor denaen den: 

Groot·Vorſts van Moſcovien. 
dat / wanneer hy vets gheboden heeft / men 
Daer tege niets doen en mach / nochte en ſou⸗ 
De niemanteenige klachte daer ober derven 
Deen, Om fich in defe authozitept te onders 
houden / gebzupekt hpeen ſeer groote ſorghe 
ende wonderlijche Konfte: want eerftelijck/ 
foo en is niemauden füner Onderdanen ver⸗ 
oorloft upt sijne Landen te bertrecken/ (ans 
Der boorgaende Verlof/ op berbeurte Lanz 
den hals. Hierommeen Wort oock niemant 
Van fijn bolck gevonden/ die ter Zee Vaert; 
enderben/ noch enmogen oock geenen Am⸗ 
baffadeur aen ſpreken / nach fich ban eenen 
beeemben Medicijn fn hare fieckten laten 
Dienen / fonder alvoozen hier toe eert 
verlof te hebben, Gp pooght oock om fich 
bol Majeſteyts te tooneg/ door Beerlijck” 
hepdt in. Kleedinghen/ ende ftact ban eers 
fieppemde fcharer;, aenghefien dat hp (voe⸗ 
gende by na de Biſſchõppelijcke gravitept 
Met de Koninglücke) een Müter op het 
Hooft draeght / berciert met feet ſchoone 
ende koftelijcke Peerlen ende gefteenten: fo 
bpfe niet. op dee hooft en Heeft/ foo ſtaetſe 
boor hem infijnen Throon / verandert oock 
Dickwils om zijue mogbenthepdt ende 
zijchdom te betoonen In de handt draeght 
Dp ghetúek een Biffchop · ſtaf / ſeer koftelijck. 
Synen Kock ie lang/ gelyck des Paus is / 
Wanneer Gp tot de Pontificale — 
tredet; ende de — bol koſteljcke bag⸗ 
guen. Aen De rechter-handt * bp het 
Beeldt leſu Chrifti, ende op’t hooghſte ns 
Stoels dat bande Maget Mar ia. In fijn rar 
mer en bao?- amer fietmen Mannen ftaen/ 
Dietot den voetẽ toe in Gout gekleet ende bez 
Derkt zijn. Op dat oock niemant meer weten 
en foude/als hy / en zijnder andere geẽ Scho⸗ 
len als om te leeren leſen ende fchzüben ; 
nochte wen leeftet: anders niet dan de Evans 
gelten, ende het leben ban eenighen Sant/ 
ofte eenige Bamilie S. Ioannis Chtyfoftomi, 
ofte han pentant anders. Do pemantfich ooc 
vepnſde verder te Willen. gaen fn Weten. 
fi —D — Die ſoude dadelijek van eenigh 
g uget voornemen verdacht zijn / ende ſoude 
zyn doente oock niet ongeſtraft blijven: al⸗ 
ie tweltke Den /Grootvorſt onderhouden 
Dael) dirdat memant van de zijne meer / za 
oock niet ſoo veel en were, Bier upt ſpruyt 
het / datde Secretariſen ende den Oppers 
Kantelier niets em ſchrüven noch en ante 

aſſadeurs ban vzeem⸗ 
de Priucen / dan tgene den Grootvorſt hun te 
bozer dickteert. Men noemt nummermeer 
dell lame des Gẽootvorſts fn eenige affair 
ren die erhandelt / oft peder heft fich met 
grodter éerbiedighené 

gelijche voorvalien. Men leert hun oock ban 
jongs op van haren Prince te preken ende 
te eſtimeren / als van eenen God. God alléen 
ſegghenſpy ende den: Grootvorſt weet dit. 
Onfen —— — alles; Alle twelvaren 
ende gemack, dat wy genieten, komt al van 
den Grootvorft. De Onderdanen dan albug 
in defe eerbiedighept onderweſen zijnde! en 
de fiende fo beel mogenthepts ende Maje⸗ 
ſteyts in haven Binte / ende geenen anderen 
Bensehde/ eren ende gehoorſamen hem / níet 
al8 Onderbané/ maer als Siaben hem achz 
tẽde niet als hare Prins / maer als harẽ bob. 
An Moftovien en is geentgh Beer ban namẽ / 
gelijck ín andere Aijcken / alg Vertogden/ 

epnde: Bet ſelf⸗ 
de iet oock aen Tafel / Wanneer Gp pes 
mant te drincken biedt; ofte upt zijn Stha- | 
tel te eten noodight / ende in bele andere dier 

Baroenen / ende diergelijcke/ ende fo Hp pes 
manden octropeert De poffeffie van eenigh 
landt / daten erft niet op zune natomelingen/ 
ten ſy den Prince Wil: ende alhoewel hp deſe 
heerlijckhept wegh gegeven heeft/ fa enlas 
ten daevom De Boeren niet hem eer Deel 
haerder bzuchten te betalen/ ende voor hem 
om niet te arbepden. Epudelijck / het de pens 
deert alles banden wille deg Grootvorſts. 
Ten aenften der tfamenfweeringen/ende om 
te beletten dat dier gene in zůne landen aens 
ghericht en worden/ vervoert bp gantfche 
geſlachten Gan d'een plaets in d'ander/ ende 
fent d'een ende D'ander Verre Han hups fn 
Garnifoen/ ghelück alg in ballingſchap. 

Haren God{dienft. 

De Buffierg ende Moſtoviters hebben 
het Chriftengheloobe outfanghen bande 
Griecken / ontrent den Hate 997. of/ fo ſom⸗ 
mige willen/ inden Fare 942. Te Dozen has 
den fp den Afgoden aen / die ſy doen miet fodas 
nighe vrymoedighept verlieten / dat ſptſe⸗ 
dert altijds in den verkregenen Godſdienſt 
volhardt hebben, niet tegenftaende fp bp 
de ſelve doo? Verloop deg tits Vele Supers 
ftitien geboegbe hebben. Sp ſeggen / dat fp 
ende de Griechen alleen Ware Chziſtenen 
zijn / ende d'andere aftreders Lan d'eerſte 
rimitive Kercke / noch ſich aen De ſeven 

Heplige Spuoden niet en Gouden. Sp (pes 
Kende Dlavoenfchefprake/ gelijck oock de 
— ————— Lithouwers / in welcke ſpra⸗ 
e fp oock hare Miſſe ende Ceremonien tgs 

lebzeren/mengende daer onder fomwijlen ee 
nige ghefangen/ ende ’t Evangelie ende d'E⸗ 
piftel iut Griecx. Den Boden zijn fp upters 
maten hatigh / dien fp oock gene woonplaet⸗ 
fe onder haer en vergunnen. Sp achtent 
boozeert groote mifdaedt/ cen Kalf te Boos 
den / ende van zijn Lleps te eten. Perniften 
verhaelt / dat doen hy aldaer bed Kepſers 
Ambaſſaetſchap bediende beel Mofcoviten, 
een groot verlangen betoonden/ om de ſtadt 
Bomen te be fien/ende de plaetfen te befichtts 
gen/ daer fp verſtonden dat fo Geel Bepligen 
gemartelt ende begraven waren geweeft:ene 
de voornemelick betupghden fp een groot 
verlangen te hebben/om onfe L. Vrouwe van 
Loretten te befoecken. Sp —— S.Nico⸗ 
lao ſeer ee eere/ Wwelchers lichaem (fa 
fp feggen)bp hun feet forghvulbdelijckenende 
met grooter eerbiedinghe bewaert wort. 
Wanueet fp voorby een Kloofter ofte Kerck 
waffecen/ te Paerde zúnde/ ſullen fn afdalen, 
gelijck of boog eenigh krups/ waer af hare 
ftvaten ende Wegen bolzijn/ op hare fnpen 
ballen/ haer Erupcende/ ſegghen op hare 
fpzake/Miloy Hoípody, Miloy Hofpodi, Mi- 
loy Hofpodi, dat is te feggen/ Kyrie eleyfon, 
Kyrie eleyfon, Kyrie eleyfon: Heere, ont= 
fermtu onfer. De ſelve Perniften ſeght wijs 
ders/ dat Wanneerde gene diemen hem tot 
gefelfchap ghegeven hãdde / eenighe Kercke 
genaeckten / daer men Miſſe dede / het niet 
moghelijck en was de felbe vorder te d 
gaen Loor fp díe eerſt gehoort en hadden / ſich 
werpende op bepde de knpen/ ende meermas 
len met het Voorhooft de aerde ofte naeftges 
legene plaetfe ſlaende boornemelijck Han 
Wanneer men opftondt/ende’t Bepligh Sas 
crament omdzoogh. Sp en derden fn de 
Kerken niet komen/ maer blijven daer bup⸗ 
ten/ wanneer fp met hare brouwen heks 
tedoen ghehadt / Loozen al eer fp hun afee 
waſſthen ende gebadet lr — 

a 
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Si credere Gen’tfelbe daer naer ín een weynigh 
as eſt. 

466 Verhael van den Staet des Groot-Vorfts van Mofc. 
zender Miſſe / zün (p gekleedt als de Hoom⸗ 
ſche Prieſterenẽ maer eene haerder Riffen 
Duert ſo langhe alg twee ban d'andere, ende 
ſpreken die upt in harefpzake, Daer zijn al⸗ 
tijdt twee ofte Hi Diaconen ontrent/Die gez 
ftabígh fingen Miloy Hofpodi,ende Alleluya, 
ende alle dD'omftanderen finghen met haer / 
dickmaels het tepchen deg krups boog haer 
Maende, Sp ghebzupeken Waſſekeerſſen / 
Beelden / ende andere dingen / ghelijck inde 
Boomfche Kercken / ende LOoEnemelijc Wp: 
hewater ende gefegent Sout. 
Opt ePnde Der Miſſe deplt den Prieſter 

fekere klepne gefcgende WBzoodekeng onder 
Den holcke/'t welcke fp alle met grooter eers 
biedighept ontfangen ende medeghedzagen 
‘Bebbende/ pogen ten minſtẽ een Elepn (tucht 
ken daer af aen elck ban haer hupſgeſin mee 
Dete deplen. ; 
In de Kloofters ſeghtmen Miſſe met den 

Dageraet/ bp de welcke alleen het mänbolck 
Bomen mach / ende ſommighe upt grooten pe 
ver tot de Godſdienſt blijven den gantfchen 
nacht met de Monicken fn de Kercke / die den 
Heere geftadelijcken Tofſanghen ende Pſal⸗ 
men ſinghen. 
s Gelcks zijnfe oock ſeer devoot ín har 

re dingẽ: want (Pp en ſullen nimmermeer upt 
haer hups fchepden/ of fullen Enielen voor 
een krups ende Marienbeeldt:'s gelijcks 
sock aen hare Tafelen- 
De Pꝛoceſſien zünder oock feer fn ghe⸗ 

baupch: ende hoe houdt dattet oock is / ſo en 
Lasne ebenwel niet een groot ſtuckweeghs 
e gaen, 
Den Boop as bp hun gebzupekt gelijck 

als bp de Pausgeſinde / behalvẽ dat (p feggé: 
Dat het kint gedoopt werde eñ in defe Fon- 

‘teyne, indennaem des Vaders, &c. Bet Sa⸗ 
Erament ban Penitentien wort bebfent bp 
Den Biechtvader-ende Boetvacrdíge/ die o⸗ 
ber epnde blĳft ffaen int midden deg Tem⸗ 

„pels/fonder opt-te-gaenfitten, De voldoe⸗ 
ninge is daer ſeer gemeyn ende ſcherp onder 
Bun. 

Alle Jaren gaen fp eens ten W, Sacra⸗ 
mente / ‘twelcke boorden fiecken alleen op 
Den Witten onderdagh gecenfacreert 
wort / ende in de Merche met grooter eers 
biedigheyt bewaert / onder. de eenige ſpecie 
des bzoots / vant welcke fp een kleyn ſtuckſ⸗ 
ken breken met een ſilveren lepel/ ** Jeg 

u 
waters / ende gebent den ſiecken / aenbidden⸗ 
debat ſelve geſtadelijcken ende ſeer debote⸗ 
ljck: ſo datſe hiex in met den Pauſgeſinden 
wepnigh verſchillen / dan dat fp ghehevelt 
broot gebzupeken/ na de Wife der Grleck⸗ 
ſcher Kercken. 
Zy eeren de afgeſtorven Heyligen ſeer / en⸗ 

de roepen de ſelbe aen / op datſe Godt vooꝛ 
Haer bidden ſouden; maer ſonderling eeren 

{p S.Nicolaum, wiens beelt fn de ſtadt Maf- 
fovien ig/ende den Prince doet alle nuchtent/ 
tec plaetfen daer het is / beel broots offe⸗ 
ren / oock vleps ende andere dingen / twelcke 

| 

daer naer onder den Kerck-Prieſteren bee 
beplt wozt. ' 

Dicht bp defe Kerck is noch cen ander 
Klooſter/ genaemt S-Trinitatis, alwacr gez 
ftadigh heen 200. Monicken gevact worden. 
In de Kerche deſes Klooſters light begrae 
ben het lichaem S-Ignacij, bie oock (hoewel 
onder zijne vpanden) Dickwils groote mie 
raculen doet. 7 
De Monicken zjn alte famen van de ov 

dze S.Bafilij, ende leven feer ſtrengeljck; ge⸗ 
Ick alg oock de Deremijten: men foude ooc 
int landt geen 2, of 3. mijlen repfen konnen? 
fonder een kloofter te binden. 

Den Peiefteren fg beroozloft eeumaelte 
Erouwen/ maer de vrouwe geſtorven zijnde / 
moet hp Weduwenaer blijven / fonder te 
Mogen ten tweedentael bertrouwen, 

p berachten het Vagevper / ende noche 
tang bidden fp fn hare Miſſen boor de afghe⸗ 
— geloovige Sielen. 

Sp hebben onder hun oock eenen Opper⸗ 
biſſchop / van den welcken de Geefteldekhept 
ende alie —— dependeeren. Defen 
draghen fp fo veel eere op/ als de Roomſge⸗ 
ſinde haren Paus. 

Deſen Opperbiſſchop behooꝛde (na haer 
gebaelen) te Dependeren ban der Patriarch 
van Conftantinopolen: both en kan ſulcks 
nu nfet gefchieben/ obermítg be vpantſchan 
ber landen: Doch-laet befen Opperbiſſchon 
alle Jaer een Spnodus houden/ op twelrke 
fich taten binden alle Biſſchoppen eude an= 
dere Prelaten / die haren Biſſthops· ſtaf boog 
hun laten draghen / ghelrick de Tegaten be 

aug ghewoon zijn het Kruys voor hen te 
aten draghen: ende is een peder vergheſel⸗ 

fchapt ban ſommighe Geefteltjckhept ende 
Dienaren. 
Niemant en komt tot dert Biſſchoppelijt ⸗ 

ken ſtaet / of hy enſp eerſt Monick geweeft, 
Den Grootvoꝛſt en reſolbeert noch deter⸗ 
mineert gene ſaecken van gewichte / ſonder 
het advijs des Opperbiſſchops. 
In de Paften vaſten ſy feer ſtrenghelijtk/ 

niets ghekoockt etende / ten fp doo? flecte: 
ende duert hare Vaſten een weeck langher 
danbe onſe. Geduerende den Advent doen (p 
t ſelve noemende dié de Baſten ban S- Phi- 
lippus. Fn alle welcke dinghen ben Printe 
alfo foyghoulbelĳck ende prerigh navolght / 
— pemant toog gae⸗ 

e 
tieren ban Mofcovien, gebzupcken de befnije 
dinge / eben gelijck de Turcken ende Joden. 
Syen aenbeden gene Afgoden / alg de Bep” 
denen / noch en laten fich oock níet doopen / 
alg de Depbenen. Sp leben na de Wet der 
uatueren: aenbeden oot eenen eenfgen God / 
als Schepper deg wereltg: Sp gaen wepe 
nigh op firaet of op ben belde/ maer daer to 
menbde/ eten ende drincken fp tfamen/ Gode 
alle De eerftelingenopofferende bant gene fp 
eten ende drincken moeten/ dat ſelbighe na 
den Demel toe wergende, Dat felbe doen fp 
oec van alle’tgene dat fp pluchen ende leſen. 
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VER KeHA EL 
_ des Ricks van den 

Grooten Cham van 

TARTARIEN. 
Zedd 

DEEL ELZA LLL 

Kort Inhoudt. 

ï Oedanigh het begrijp ende de grootte is des Kiſcks Landen 
“B Grooten Cham van Tartarien, zijne palenvendeclimtact. 2. Ghele⸗ 

gentheydt ende omgang van Cambalufa, Hooft-ftat. 3. Hoe⸗ 
danighe Locht m oefe Landen is: haren avervloedt in Kijlt / Koorn / Tij⸗ 
de / Rehobarbum, Mulcus / Kemels / Paerden / Dteenen Die als hout 
branden / Faiſanen ende andere Dogelen. 4. Bande ſchrickelijcke donde⸗ 
ren ende winden / daer dele Landen mede gequelt zijn. s. Beſchrijvinghe 
ban bet Mep? Caniclu Bol paerlen/ oock andere Kwieren deſes Kijcks. 
6. Dapperhept ende mantere ban leben der Scpthen / Dooz-faten ban De 
Cartaren: heur barbarife mantere in't drincken upt herſſen · pannen / ende 
bekleedinge met De af-geboilde hunt haerder panden. 7. Hoedanigh hare 
principale Goden/Offerhanden ende bloedige Ceremonien ober vrede han⸗ 
delingen waren’ oock op De begrabingen ende uptbaerden haerder Conin⸗ 
gen. 3. Andere Ceremonien, Die geobſerbeert wierden over De uptbaerden 
van ghemeyne perloonen. 9. Der Septhen Weouwen blancketfel: der 
Benten erdt erde VAetten. zo. Dan den oorſprong Des Kijcks der 
Tartaren / ende hoe ſy bande vegiermge haerder gebupeen ontlaſt wiers 
Den. 11. Belchrijvinghe des naturels, leden / wetten / koſtumen / koſt 
ende dranck/ maniere Ban kleedinghen / oeffenmgh ende leben Der 
Tartaren: Bare wapenen ende katſoen van vechten in den Oorlog. 

Sq y 12. Part 

** 



468 Verhael des Staets van 
12. Dare Kijckdommen indẽ handel van Wijk/Lool/zijde/ete.r 5. Haer gel! 
gemaeckt vanſchorſſen ban Boomen) ende Zee⸗ſchilpen. 14, Waer in 
hate ſterckten belfaen. rs. amen Der Tatarile Kepferen worden in 
Goudt gefneden’ ende op de kercken der voornaemſte Steden geftelt: Hare 
abolute macht ober het leven ende De doot haerder@nderdané. 16. Were 
ten ende krijghl ordre / geltelt doo? Canguitte, Baren eerſten Keyſer. 17. Ce⸗ 
remounten ober De Kroontnge ban Garen nieuwen Peince. 18, Wan het 
fegel/ dat den Grooten Cham in zijn Patenten ghebzupcht/ ende van zijn 
ſtrenge Juſticie. 10. Wan de twee Kaden Des ürijghs ende ſtaets / ende 
bare Juriſdictie; oock vande authoritent ende macht der Aſtrologen albiet. 
20, Straffe der Dieben ende nufnadigen. 21. Wtleaginghe deg woorts 
Herodes. 22, Den Goof-dientt der Tartaren; upt bertchepden Secten bn 
een gevaept: hare Goden) ende forme ban bidden: haer geloof over de onz 
flerbelichtjeyt der lielen. 23, Oorſprong eũ afkomt der Tartariſe Loden. 
24, Dolinghe der Tartariſche Chriſtenen / volgende De dwalingen Neftorij. 
25. Gellacht-regiter der Tartariſe Kepſeren. —— 

€ gene/ Die neerſtelicken aen⸗ 
ghemerckt ende gheralculeert 
hebben upt goede Geograpbi- 
ften/ het begrip deg Gücks 
van defen grot Printe / díe nier 
manden ter wereld ín grootte 

bes Aycx en wijckt/ behalve dé Spangiaert/ 
Wenemens Doch zhn defe Landen aen eert; ende genes 

herre ban eẽ gelegen: die gene/ ſeg ick / hebbẽ 
bekét dat zijn befit is ontrent de 2. millfoené/ 
z.hädert duifent Italiaenſe mijlé int viercãt. 
Dit groote Rijck / genaenit ban den In⸗ 

Woonderé Mongul, treckende Ename Tar- 
tarien van de Miviere Tartar,die eẽ groot deel 
deg ſelfs bevochtight / heeft tot zijne grenfen 
ten Ooften het groote Koningrijck ban Chi- 

lieden bp malcanderen woonen. Defe Stadt 
light ínt midde deg Rijcx Cathay‚ende fg alg 
eẽ middelpunt vã alle de landé daer onttent. 

Behalven het groot ende ruck Kathay zijns 
Der noch veel andere ſchoone eft groote Bijce 
Ben/algbdat van Tangur, Camul, Tenduc, 
Tainfur, Thebet, ende de Stadt ende Pzo⸗ 
vintie Ban Caindo, Van alle weltke landen 
mê niet (eer nauwe befchzüuinge foude cons 
nen makê/ vermits nfemant gevonde wort / 
die vande ſelve een beguame ofte bolle kene 
niffeen heeft; ofte ten minſten pemant diet 
anderen nagelaten heeft. 

Getftaïteniffe. 

na, de Zee ban Cin, ende d'engte Lan Anian; Jen ghelooft/ bat het landt ban Cathay UL 
ten Weften ben Bergh Imaus, die haer aen | OPervloet heeft van Kiſt / Rogge / ende dier⸗ 
deſe zijde bellupt/ behalveneentge Tartarife | gelijcke dingen / alhoeweldat de Locht daer 
Hoꝛdes / aengene zijde deg Berghe noch | koudtis. Daer ig oock veel Gout / Silver / 
Woonende/ ende evenwel onder ben Grooten | Söde / Kheobarbum. Mu{cus, menigbte ban | 
Cham noch ftaende: tenDupden dE Indoftan, / Dieren / ende om met eenen woozde te fege | 
de Bibieren Ganges eñ Oxis,tegenwoozbdfgh | gen/ alles wat tot deg menfchen leven ende 
Abiam genoemt/ oock een deel van China, | Vermaeck van noode is. Men Linter veeſke⸗ f 
ende ten Noorden de Us⸗Zee / die ſulcke kous | mels / s gelijtks ooc fo menighte ban Paer⸗ 
de Oevers heeft van wegende deun ghele⸗den / dat ſommige gefchzeven hebben / dat den if 
genthept deg Pools / dat dit gantfche Landt | Grooten Cham roooo. witte FBerrpe Paere 
van ons boog woeft ende onbekent gehouden | den voedde / Daer hp be melckt Han dronk. 
Woet. Int kopte Defen Pzince gebiedt ober | Men hoost niet/ datter Beel Wijn vergadert 
het gantſche Landt / dat bpden ouden Scy- | Wort/ootk weet men voorſeker / dat in gants 
chia genoemt wag/ liggende ober gene zijde | Cathay Geen en Groept. Wen vinter oock H 
des geberghts Imaus, nu genoemt Altay,ooc | fteenen die bzanden/ ende Lande welcke men 
“tgene thang Kathay genoemt is. Dit Gijck/ | Bper aldaer maeckt / ghelijck in Bollant Lane j 
volgens eenige/die het wat nacutwer onders | den Turf. — 
focht hebben/ ſtreckt fich van de wilderniſſe De Hocht is Baer nfet feer getempert / en⸗ Iv. 
Lop aéd'cen 3ijde/ende Het nrepz van Kathay 
Aen d'ander zijde tot aen 2E mupy/geftelt tuf: 
fchen de 43.ende 45. graedt / ban be Stadt O- 
chioy,gefegen tuffchen twee geberghten, tot 
eenen anderen Werah/ Die fich in Zee eyndi⸗ 
get / ſchepdende den Tartaren ban den Chinc- 
fers, ende bande Seytiſehe Zee tot de Fron⸗ 
tieven ban Typur ende d'omliggende landen, 
Befen ſtreet bearijpt bele fchoone Koning: 
rücken ende groote Lantſchappen / berctert 
met cen groot getal fchoone ſteden. 
De Dooftftadt defed Stadts Wort ghe⸗ 

de den Donder eñ Blixem zin da 

onterdzageltick heet /tevftont wederom enen DE 
fo koudt doozt ballen ban veel (eeuw. De 
Winden zijnder fomwijlen oock fo krachtſgh 
ende machtigh / dat fp den Genen dfe te Paer⸗ 
de rijden/ fomuùlen teghenhouden / ofte ter 
aerden werpen/ fmüten de Boomen om met 
Woztel met al; doende aen De ſelve over al 
onuptfprekelijckefchade, Ten vegenter nopt 
in den Winter/ oock Gelden in den Somer? 

) ofchzice gracht ban 
keltjc/ende wonder in den Somer / dat het de Bonder; 

í Blixem / ene luyden door vreeſe byna doodt. Alg nu is het ——— 

oock iſſert water / datter valt / ſo dun/battet 
ſomwüijlẽ naeulijcx de Aerde en bevochtight. 
In dit lant is een groote menighte van ge⸗ 
vogelte / boornemelic Faiſanẽ en diergeliſtſte. 
Daer zijn veel Meyren / welckers optelling 
verdrietich vallen ſoude; doch ſal ick hierſtot 
voldoeninge des Leſers) ————— 

Beſchꝛü bin noemt Cambaluſa, die ſommige willen ghe⸗ 
ghe Des noemt geweeſt te zijn eertijdts Iſſedon Seri- 
—— ca, getimmert in zijn vierkant / gelegen op 
DENG de Aiviere Volfangi, hebbende fn zijnen ome 

gana 24. Ftalfaenfche mijlen / met twaelf 
poorten/ peder Pooꝛt berfien met een booze 
ſtadt / ín welcke alle Bzeemdelfnge en Koope 



den grooten Cham van’ Tartárien. 
Fn de Probíntie ban Caniclu fg eetumiêp2/ j 

Alwaer men fo veel Paerlen vint / datſe ſeer 
haeſt tot een klepne Peijs ſouden ghebracht 
worden / indien nien daer fo veel liet vberbren⸗ 
gen/alg elck wilde:Maer het ie verboden al⸗ 
bier in dit Mepz te viſſen / ſonder erpres cone 
fent ban den Grooten Cham: Fn dit Mep: 
vintmen oock een groote menigte ban Dig. 
Daer ie noch een ander/ alfo overvloedigh 
in Vis / zijnde 100. mijlen groot/ legghende m 
De Provintie van Caraim, Deſe landen woz- 
Den befpoelt met berfchepden Aivieren / on⸗ 
Der de welcke de Poliſani feer vermaert ís: 
deſe ontlaft haer inde Zee/ ende langs deſe 
baren vele Koopvaerdyſchepen opwacrts te 
landt in. Daer is oock de Ribiere Coromo- 
ran, Die fich in Zee ontlaft/ ende is ſo hoogh 
ende breedt / datter nergens gene brug ober 
en Ban geflagen worden. De Riviere Quian- 
fu, een half mile breedt / is oock (eer diep/en 

Wan ech de Lol vis. Daer ig oock de Riviere Quiam, 
groote Rie Die Paulus Venetus, acht be grootſte des Wez 
Bierein Tat pefte te zijn: want bp fehrúft datfe op ſom⸗ 

‘ mige plactfen ro. mijlen beeedtis/ op ſom⸗ 
mige acht/ ende op andere leg: zijne lengde is 
100. dagh reyſens. 
Maer op dat wy vets ſperifieren Lan de 

pParticularitepten/die Wp van ſommige Pro⸗ 
vintien hebben konnen vernemen ; fullen wy 
Dit bpbeengen; dat van het Koningryck Tan- 
gut Geel Rhubarbe Komt / bie daar de ante 
(che Werelt vervoert wort. In de Pzovintie 
kan Tundec bintmenfeerrijcke Gout ende 
Azupamijnen. Wet Koniugrijck van Tain- 
fur ig Det alderbeboutwtfte / ende. Geeft 
Wijngaerden, Bet landt Lan Thebet ig 
Maraſſigh / Lol Boffen ende Wilde Bee⸗ 
ften/ ende heeft overvloet ban Korael: men 
binter oock heel Muſcus / Kaneel ende ans 
dere Specerpe- 
Set daer/ meeft tgene men ban de ghe⸗ 

ftalteniffe deſer landen feggen kan / fo int ges 
nerael / alg int particulier: laet ong nu eeng 
de oude feden haerder inwoonderen gaen 
befien/ om daer naer te komen tot de hup⸗ 
denfdaegbfche. 

Oude Zeden. 

VI. De ghene die van ons Bupdenfdaeghs 
Tartaren genoemt Worden/Waré voormaelg 

alle begrepen onder den name Scychi, waer 
‚af de fommige aen dees zijde / d'andere aẽ geu 

nn e zide deg Serghs Imay woonden. De Scy- 
then haddẽ voortũts niet feer groot BErftant 
ban landen/maer zijn dooz berlaop vautijdẽ / 

ende hare dapperhept dermatẽ aengewaſſen / 
Seoote dat ſp verwonnen hebben berfchepden volt⸗ 

Bapperbept 5 ende vele — pio hd een groot 
Det oude rs befloegen/ makende hun doorde gant: 
Seythen. ¶ fche Werelt vermaert ende bekent. Popt en 

zünfe verwonnen geweeft/ ende felden heeft» 
menfe befprongen Geften om onder pemants 
geboorfaembept gebzacht te worden. Sp bee 
dwenghen Darium te vluchten / met groot 
berlieg zijns volcx: Cyrium ontdeden fp met 
sDugaufeh Leger/belept zijnde ban eẽ vrou⸗ 
we. Alexander Magnus berloo? aldaer 3rinen 
Overſten / ende be Soldaten die hp tot haer 
gefonden hadde/ geen beter Toon krijgende/ 

De Scythen hoorden Wel ſpreeeken ban 
den naem der Bomepnen/ doch en beproefdẽ 
noyt hare kracht / noch en bogen haren neck 
noyt onder het jock haerder gebiedt. 
Dit bolrh leefde naer de Wet der natuerẽ / 

469 
ende en gebruytkten gene Wettẽ. Dediever Ware mat 
rpe vervioeckten fp/ Want fpen floten Gare nieten ban 
kuddẽ ninunermeer in Centge ſtallingẽ / maer leben- 
hielden die wepbende op de Vlarke veldẽ Sp 
en hadden geen ghebruÿyck ban eenigh Gout 
ofte Zilver: FBelc en Honigh was haer voet⸗ 
fel. Tegẽ de koude bekleedẽ fp haer met baile 
der Dieren-hupden/ ban geen Wollen kleede⸗ 
ren wetende. Do haeſt de oude Scythen eenen 
mau gevangẽ hadden in den oorlogh / begroe⸗ 
ben fp het bloet/ef waren verplicht de hoof? 
den der gener Die fp omgebracht haddé/ voor 
haren Koning te beengen/ indien fp deel aen 
den bupt wilden hebben ; anderffins enkonz 
de (p Daer niet afepffen. Om het hooft haer”, 
der bpanden af te houwen / ghebruyckten fp zer doode 
defe maniere: (p neden het rontfom onder ve ic hawen 
oogen af/ ende Het beckeneel daer af getrockẽ haerder vpe 
hebbende/fchuddé (p upt tgene daer ín was / anden. 
treckende oock alfo het bel Daer af/ alg fpde 
refte bant geheele lithaem af deden; touden 
dat ſelvige gelĳck een Oſſenhupt / bekleeden 
hun daer mede ende maecktender teugels af 
acu haretoomen/ ofte Bhebrupcktent overe 
mael ín plaets van Servietten/ ende hoe een 
man meer Dan defe vellẽ hadde/hoe hp doors 
luchtiger-ander hun was. Sommighe hieuz 
Wen oock de rechterhanden af Lan hare bps 
anden/ ende villende de nagelen Daer af/ ver⸗ 
cierden daer mede hare Pijl-kokers: andere 
den man gants gevilt hebbende/fpanden het 
belop-berden/ ende Loerden aen hare Paer⸗ 
den alg een Gercierfel. De hoofden, daer Lan 
gefpzokents/ gevilt zijnde ende met Oſſen⸗ 
leer ban bupten bekleedt zjnde/Vergulden fp 
Die ban binuen / ſo ſy rück Waren/ende maet⸗ 
ten daer Drinckſchalen af / vereerende den 
vreemdelingen daer mede/ die hun quamen 
deeg ende met eenen hare daden ver⸗ 
alende. 
Hare voornaemſte Goden waren de Bod: vir _ 

dinne Veſta, bied'opperfte was / daer naer Ware voop 
lIupiter, ende Tellus, die fp lovis hupfbzouwe naemfte 
achteden te zijn. Defe eerden fp/ende fochten Doden, 
hun dien aengenaem te maken. Sy aenbadé 
oac nochAÂpollinem, Venerum celeflem,Mar- 
tem el Herculem, dach en richten haer gene 
Tempelen nochte Altaer op/ behalve Marti, 
dé welché fp het hondertfte deel offerdé van 
alles wat fp inden oozlogh kregen. B'andes 
re offerden fp Beeſten/ eñ boornemelic Paer⸗ 
den, De Verckenen achteden fp fo weynigh / 
dat fpniet een onder hare kudden gevoedt 
en Wilden hebben. Ì 
Wanneer haren Honing pemandé ter doot 

verwees / ſo en biel deſe ftraffe niet alleen op 
hem / maer oock alle zine kinderen/die mans 
lick waren. 

Als de Scythen met vemanden berbont _Mantete 
maerkten/namen fp eenen grooten aerden Lan berbine 
Kroes/gietende daer Wijn in mengdẽ fp daer teniſſe met 
oock bloet onder van bepdede partper/ her PEmApDER 
fprengden daer naer de punté ban hare Hap: 5 
vierẽ met deſen Wijn/ doende 'tfelve aoc met 
hare Bellebaerden/ Kokers ende Schichten: 
doende daer naer eenen grooté eedt/ met lan⸗ 
geende ſchrickelijcke befweeringen tegen de 
gene die de verbinteniffe beken (ouder; mort 
pebder en drincken Van defen Wijn upt dien 
kroeg ; niet alleen de voornaemſte Boofden/ 
maer oock de aldergrootfte der gener die als 
getupgen daer ober ſtonden. 
Wanneer haren Koning quam te ſterven / Doe fp 

maectenfpeenen Diepen Bupl/ int bierkant/ pare coníne 
nemende daer naer bet lichaem/ trocken fp gen degtot⸗ 
het inghewant daer Ey 7 minder plaetfe ven, 

8 beffelfs 
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deſſelfs (eer fchoone welrupckende krupden; 
Dit gedaen zijnde nae pden (pt wederom toe, 
eude lepdent op eenen Wagen/fendende tſelve 
Ban het eene volck tot het andere/peder hem 
gelijche eere aendoende: ondertuſſchen / de 
kourtifanen ende ’t volck van des Ronings 
Pof/fpleten hare oorenende (neden hun hap: 
af/tat een teycken van droef bept/ Gieuwen 
bare armen af/ prickelde hare neuſen datter 
het bloet uyt liep ende doorboorden Gare 
HinckerGhantmet eenen Pijl: ende na dat het 
lichaem Was gevoert daog alle de landẽ zijne 
Der gewefener Juriſdicktie / lieten fn het int 
berftgelegene lant zijns Kier. Aldaer Wiert 
Het lichaem begravt in het toeberepde graf/ 
ende wierden daer rontſomme geplant genie 
ge Lantien ende langeDtocken/ met roedes 
kens daer op/als oock eenige kleedingen; bez 
halven dien leydemen voch in de leege plaetg 
des grafs eene der Concubijnen deg Ko⸗ 
nings / die hem ín zjn leven de aengenaemfte 
geweest hadde, Hy motte ooch eenige Offi⸗ 
tiers hebben ; die hem vergefelfchapten om 
te gaen dienen in de andere Werelt; ende 
tot defen epnde verworgljden fp dicht bp 
et graf eenen Wamerling / Kock / Bottel⸗ 
gier / Deurwaerder / ende Muplemeeſter / 
Die alle te ſamen om haer bagagie te Loeren/ 
niet meer alg een Paert en Hadden / 'twelck 
Bock met hun omgebracht Wiertsende wier⸗ 
Den op de felve tijtmet haven Prince! zijn 
—— ende koſtelijckſte meubelen bee 
graven, rij 
Sp hadden dít ghebruyck daer noch bp/ 

Dat fp hem ’tepude ban peder jaer eengelijc: 
ke Offerljande deden/ ende Dat op Den halg 
ban zijn befte Dienavenende Officiers/ die 
alle naturelle Scychen‘waren/ van vryen ens 
de edelen ſtamnie / ende ſodauighe als der 
zijnden Koning daer toe beliefde upt te kie⸗ 
ſen / vermidts dat geenigh Slave in zijnen 

dienſt ageughensmeñ en Wiert. Sp berkozen 
noch vijftigh van deſe laetſte / met een gelijck 
le he ban Paerden die fp verworghden / 
act de inghewanden uptnemende / ende den 

bupck daer naer weder toenaepende/ daet 
naer bedeckten ſy haer met hunne mantels/ 
ende hechten die routſon de Tombe / met ee: 
ne voiute bedeckit zjnde / fp te Paerde zijn⸗ 
de / fo datmenſe aldus Lan verre fien moch⸗ 
te/als of het eenen trop Ruyteryve geweeſt 
hadde, geordonueert tot de wachte des o⸗ 
berleden Konings. Sodanigh Waren de 
Ceremonien ende uytvaerden der Koningen/ 
Wanneer mert die ter aerden brachte. 
vaer was noch een andere nianiere Lan 
begraven boor de gemeyne luyden: want pes 
maut begraven zijnde) leyden hem De zijne 
op éen Kar / ende voerden hem voor zijne 
magen ende vrienden / Lande welcke een pe: 

‘Der een Banchet binnen zijne wooninge aen 
richtede voor alle dee: oberledens vrienden / 
ende 'tandere geſelſthap. Wous wandelden 
fp ben tijt ban 40, dagen / tenepride Lan de 
Welke fp drie flucken houtste famen ftel- 
den / die even laegh waren / ende ftelden daer 
Wotte Tenten boven op / fo aerdigh als fp 
Kouden/ daer naer wierpen fp ín eert Dat, 
fchipsf-Wijfe gemaeckt/ ende opde Tombe 
gefet tuſſchen de féplen ende 't hout / de klaer⸗ 
ſchünenſte Steenen/ die fp binden konden, 
Dit ís'tgene ons van de begravinghe der 
patticulieve luyden ter hant gekomen ig ; 

verg voet Taet:Dne boortgaen. gaon 
ABe von Oe mannen en wieffen haer niet maer de 

VIII. 
Maniere 

ban begra⸗ 
binge der 
articuliere 

poen. 

1 rouwen wzeven hare naeckte tichainen te⸗ 
‚ e Hi Ui Lj 1 

Verhael des Staets van 
gen harde ende fcherpe ſteenen / daer fp War 
ter op gegoten hadden/ het vleeſch hier door 
dan opgeblafen zijnde / wreven fp hun noch 
met &ppzeffen hout / met Cedevende Wiez 
raoch/ eude diergelijche medicanenteir/ bez 
rept van ſeeckerẽ Dzoguen/ bereyden fp oac 
boot het acnficht/ waer daoz fp welriecken⸗ 
de waren/ hebbende daeghs daer na dau de 
plaefters afgenomen/fchenen fp veel ſchoon⸗ 
der/ende hadden veel aengenamer verwe. 

Dit volck en ſwoer nerghens by / dan by 
des Kontugs Throone / ende fo vemant 
mepneedigh bleef/ ende Ban den Tobenaers 
herwonnen was / die dit proefden door wil⸗ 
lige Roedekens / Verloor hp het hooft/ende 
Wierden alle zjne goederen gheconfifgueert 
ten pzofijte der gener Die zjn mifbaet upte 
gebzacht hadden. 
Die banKathay, diemen Seres pleeght te Zeden dev 

noemen/ leefden feer goedelijck ende bzede- OUDE Seres, 
lek te famen/ ende nochtans niet teghen: "U Kasba 
ftaende defe foetiahept/fo Gatedé fp allen om- — 
megang met andere lupden: fo datſe door — 
Wooden met geenen vreemdeling en Wilden 
handelen: maer fo ſyeenigh conrpatkt wil: 
den maken/ ef hare Koopmanfchappen bers 
koopen/ ofte andere koopen / fa mofte den 
vreemdeliug de Kiviere paffect/op Wwelckers 
®ever een peder zijn Koepmanfchap ſtelde / 
ende dan gaven de Seres. Den prijs van alle 
ding te kennen / doort aenfien / Ende Was den 
vreemdeling genootſaeckt die te betalen ter 
diſtretie banden Ser, founder pets af te dingẽ. 

D'overfpelige vrouwe / den oberſpeelder 
nochte Dief/en Wiert onder hun nietin rech⸗ 
te betrocken: oock en Weetmen ban outs niet 
te feggen/ datter eenigen doot lagh gefchiet 
is / want fp hadden meer vreeſe onghehoors 
faem aengheſien te werden over hare Wets 
ten/als boo? de deepginge der Sterren / noch 
vaude voorſegginghen der gener/ Die hare 
geboortdagen-aentepthenden/ ende daer op 
goet geluck Wilde aenfeggen. 30 
Niemant belliep zjn Lrouwe terwijl fp 
fwanger was / ofte de Maenſtont hadde. Ci 
aten oock ban geen onreyne Beeſten. En dez 
den oock geen Offerhande/ maer pegelijck 
was zijn epghen Bichter/ volgheude Lan nas 
tuxrs wegen alles wat redelick Was. $ 

bolckeren/ die teabenwoordiah ben + 
Stooten Cham onderworpen zújn/ Waren san ben 
eertijts hare gebueren onderworpen/ ende oorfpzonck 
betaelbden die tribupt/ alhoewel fp ban Deer des Kier 
rewende Kapiteynen geregiert wierden/ die der Tattacẽ. 
de Souberepnitept der affairen in Handen 
hadden. Maer epudelijtk/ fchudderi fp lups 
den dit jock ban Haren halfe/ door middel 
eeng ouden mans / een Dmit Lan zijn hant ss 
werck sijnde / de Weleke voorgaf eenfeecs «vnd 
Ker uifigen gheſten te hebben van eeneutiiBe crt 
der út blancker harnas / ende opeen Wit rader 

Paert gefeten zijnde die hem met zijnen nas 
me gheroepen hebbende/ Gem deft Woorden Nathighe ⸗ 
fepde: Canguifte-laldus was zijnen naem) de ficbt 
wille des onftervelijcken Gods is, datghydie ** 
volck van de onderdaïiig heyt haerder gebue- 
ren vrijden fult, ende “dat ghy zijt êenenKo- 
ning ende Gouvefnetr der Tartaren , die 
d'andere brenghenfüllen in dien ftaee daer 
ghylieden tegerrwoordigh in zijt. Dit gaf 
oozfake) dat De Tartaren, graegh na hare eps 
gene vryhept / eude’t gebiedt ober anderen/ 
defen Canguifte oor hunnen Koning verko⸗ 
ren / de welcke den eerften Prince deſes volex 
was. Dit geſchiede in ben Jare ons Beeren 
1187, Defen Canguiftijbpeenige ar 

noemt, 



XI, 

Baer mas 
nfere ban 
en ende 
ingen, 

den grooten Cham van Tartarien, 
noemt / Was een Wijs/ beleeft/ ende broom 
manu / oock De eerfte Died’ Afgoderpe onder 
De Tartaren poogde wegh te temen, bp E⸗ 
dickt verbiedende / ſo haeſt hy Waning was/ 
de aenbedinghe der Afgoden / daer bp voe⸗ 
gende / datmen eeuen eenighen God moeſte 
aenbiddeu/ Daar Wiens hulpe hp ſich liet 
buncken ſodanige groote Waerdighept Ber: 
kregen te hebben. Canguifte epndetijck ſich 
ſterck fiende/en liet niet af Van fich dadelijck 
Dy de Scythen zijne gebueren te werpen/ foo 
Wel aendees als aen gene zijde des Berghe 
Imáï, ende maeckte die tot onderdanen ende 
cijnſbaer; fa dat de Tartaren Veel dapperder 
ende ontfichelijcker wierden/ in plaetfe dat: 
fe te voren hun nergens mede en bemoepdé/ 
banmet Dchapen te hoeden. 

Zeden der huydenfdaegh- 
fche Tartaren, 

De Tartaren zijn van middelbare ſtature / 
bzeet ban boet ende fchouderen/ groote upt: 
ſtekende oogen / bedecht met groote oogen? 
leden ; zijn breedt Van aenficht ende hebben 
wepuigh baerts/ maer groote kuevelg: ach⸗ 
ter aent hooft doen fp feer felden het hayr afz 
fcheeren/maer laten het aent ander deel lang 
groepen/ ende finijtent achter de oorẽ:ſpo zn 
vaerdigh te Paerde / licht ende diſpooſt / maer 
quaet vbᷣoetvolc. Wãneer pemât door het (at 
reyſt / en ſullen fp niet te voet gaẽ / maer ſittẽ 
al op Paerdẽ ofte Oſſen / hoe arm ſy oac zijn. 
Dat hare Paerdẽ kleyne welklinckende bel⸗ 
lekens aen Den hals dragen achtẽ fp ſeer eer⸗ 
lick te zijn. Bet zijn groote luytroepers / ooc 
Wanneer fp int vriendelijcke met malcandes 
ren praten: ende Wanneer fp finghen/ (oude: 
men feggen/dat het Wolven warẽ / die huyl⸗ 
bdenzeft alle fchuddenende drillen fp het hooft 
al ſingende. Ant dzoucken drincken ftellen fp 
groote eere; Daer iſſer menichte onder haer/ 
Die noch Dtadt noch Dozy tot hare ordina⸗ 
rife woonplaetſe hebben / maer Woonen it 
pelt in Tenten. In de Winter Woonen fp ín 
laeaBten/maer des Somers foecken fp't ges 
berghte om det goeder Wepden Wille. Mee⸗ 
ftendeel en hebben fp geen broot / en backen 
oock niet / noch hebben noch Tafel-laken/ 
noch Dervietten. Alte bolckeré des werelts 
verachten ſy / meynen niemanden eere Waer: 
digh te zijn alg haven Prince, de Chriſtenen 
noemen fp Honden ende Afgodendienaers. 
Zp gaen met Cooberpen om/ ende zijn oock 
Droomenbediederg; hebben oock bele Toor 
venaers ende Waerfeggers onder hun. Sp 
zijn dermaten goetgierigh / dat fo Wanneer 
pemant pets gefien heeft dat hp gaerne heb⸗ 
beu ſoude / ſo het dE Epgenaer hem niet gaers 
ne en geeft/ (al hpt met gewelt hem ontroo⸗ 
Ben; mits dat het geenen Tartaren{p/ want 
fp geloven dat hun ſultx daor harer Koningé 
orꝛdonnantien toegelaten Wort, Wanneer fp 
pemanden langs den wege vinden / Die geen 
Pafpaazt ofte vepgelepde en heeft, dien nez 
men fp/ende eygenen haer diẽ menfche/ hem 
ebruyckende als haren Slave, Ben Bede: 
aers en fullen fp ninmermeer geen aehmoeg 
even: maer dat hebben fn prüſelijex onder 

haer, fo pemant hun over maeltijdt over: 
omt / die mach met hun eten ende drincken; 

Want ín plaetfe ban hem Wech te doen gaen/ 
nooden fp hem feer vbriendelijck hem ban 
oeder Herten alleg mededeplende Wat fp 
ebben, Fu eten ende drincken zijn fp feer 
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bupl/ en Waffen oock nimmermeer Haer 
hauden. Sp en gebruyckennoch groë krupt/ 
noch Erweteu/ noch Boonen / maer hebben 
tot ſpijs / bleps ban alderlep Dieren / oock 
bau Wonden / Katten ende groote Botten, fi 
Sommighe onder haer hebben booreen ggz Der Tara: 
Woonte/ Wanneer fp pemanden haerder bp- \°n Btoote 
Anden gevangẽ hebben / dat fp hem doen za oper pare 
den / om te tooné de begeerte die fp hebbe om gevangene 
hun te wzekensende dit gedaen zijnde/ verga” vpanden. 
ten fp gemeenlijck in grooten getale/ eteneft 
berfcheuren dit lichaem als hongerige Wols 
Ben: doch eer fp hem bzaden/ ſtorten fp zin 
bloet in bekers /en drinckent upt. Door has 
ren dagelijckſchen dranc gebruyckẽ fp Mer⸗ 
rieumelck. Sp achtent vooz een groote fonde 
pets ban hare ſpjs verloren te laté gaen/ ofz 
te van haren dzanck/ daeromme en fullen fp 
oock nimmermeer be beenen voor hare Pons 
den ofte Katten werpen / fonder het mergh 
daer alozen uptgedaen te hebben: Voorder 
zijnſe fo gierigh eñ vreck / datſe nimmermeer * 
een beeft eten ſullen / wanneer het geſont ende 
gantfcij is / niger wachten altijt tot dat het 
mauck / ſieck / ongans/ofte fo out is / dat het 
niet meer voort en mach. Hare mutſen (de 
welcke alg Mijters zijns ende niet ſeer diep / 
boo? plat/ ende achter met een lange ſteert) 
maken {fp met een baudeken onder haren Gin 
baft. De vrouwen dragen een hooftkleedt / 
gelijck een ronde teenen korf/lang anderhalf 
boet/ verciert met zijde / Paumebeeren / eude 
dragen daer bp veel gepeerlte / geſteente ende 
beel bergultwerck: Wat de vodrder kleedin⸗ 
gen des lichaems belangt/ daer ban is peder 
ghekleedt na zijne middelen/ de richtte met 
zijde ofte fcharlaken. Ware fomerkleederen 
zün wart; maer hare winter Kleederen/ ens 
de in Vupl weder/ zijn Wit/ maer niet langer. 
alg tot de knpe komende. De bellen daer fp 
hun mede bekleeden draghen fp het binnen 
— Bee ael — — 

p zijnfeer goede Schutters / bequame ape 
Bupterd/ Wel geoeffent ter oorlaghe: fare bertert tex 
vouwen ende kinderen Hoeren fpmede ter dorloge. 
krijghe. Wanneer het noot is / ende Lzeefen 
boo gheflaghen te Wozden/ fchamen fp haer: 
niet te vluchten, Sp vechten met trouppen/ 
ende vluchten oock alfomet benden heren. 
Wanneer fp eenigh landt aentaften willen/ 
berdeplen fp haer Leger / ende befpringent 
ban alle kauten/ op dat hun niemant niet er⸗ 
genus ín en voorkome / ofte oockt niemant * 
der inwoonderen en ontſnappe / ende door 
dit middel blijven fp ghemeynlick vickto⸗ 
rieus. Pare bicktorien mifbzuptken fp feer: 
deerelijck Want fp en fparen niemant der ger 
ghevanghenen/ noch oudt/ noch jong / noch * 
bzou/ noch kindt/maer laenhetallegdoot/ a” 
behalven de Wercklupden/ die fp bewaren 
om hare wercken te maken. Wanneer fp 
die dooden Wíllen/ berdeplen fp díe aen den 
Hapitepnen/ die dan peder Brecht ontrent 
thien geeft/ om die te dooden/ Die oock ſeer 
haeft daer aen hetlefte krijgen meteen Gele 
lebaert ofte Bül / om de andere alfo temeer 
ſchrick aen te jaghen. Wt be dupfent der 
doodt-ghelaghene nemen fp eenen / dien 
fpmet het hooft nederwaerts hangen / int 
midden Lan zn medeahefellen / even 
als of hp sĳúne mede-ghefellen pet toes 
lupfierde. Doe hoogen eedt fp oock aen pes 
manden ghefworen hebben/ foo en ſullen 
fp hun nochtans daer naer niet quiten/ 
maer handelen hare —— (wan⸗ 
neer fp Die in hare macht hebben) ae 

144 g iiij 
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veel te wzedelijtker. Geen bolck ter werelt 

Maniere in fo genepght tot hoererpe/ alsde Tartaren / 
Bet trouwe. want hebbende ſchoon fo veel vrouwen/ als 

ke fp willen of konnen boeden/ za dat oock geen 
Sim oock onderfchept van Saegbfchap afte bloedt 
tad hun in’t trouwen pets belet (behalben met 
De Hodos De Moeder / Dochter ofte Dufter) evenwel 
mpc. zijnfe noch alg vafende gheneyght tot die 

fenuiehelgehe fonde der Dodompe. Zp en 
gouden de gene niet Loor hare Brouw / die 
fp ghetrouwt hebben / Loozen al-eer fp bem 
kinderen geteelt hebbe/ ontfangt oock Geen 
Brupdt-fchat/ voor dat en fp gefchiedt; ende 
erom mogen fp de gene/ die owzuchtbaer 

bebonden wozdt/ verlaten / ende een andere 
Daer voor nemen. Do pemandt in overfpel 
bevonden Wozdt/ ’tfp Man ofte Dz2ouwe/ 
die Wort geftraft doorde Wet. Peder Prou⸗ 
We/ heeft haer huys / hupf-raedt ende hupf- 
gefin bp-fonder/ leben oock allefeer kuÿs. 
Wanneer de Mannen ban den oozlogh Wez 
Der-komen/hoeden hare Beeftenop’t beldt/ 
jagende/ef worftelende berflijté fp haren tijt: 
Over alle d'andere dingen dragen de Vrouwẽ 
goede forge. Dit volck ie oock feer genepght 
tot berfchepden furerftitfen. Niemanden en 
is beroozlooft op pubijcke plaetfen te piſſẽ/ 
ende fo pemandt met geweldt ſulcks wi de 
doen / foude ſonder bertreck gedoodt worden: 
doch fa den noodt ſulcks Lerepft/ fo iſſer een 
Cente/ daer fp dat doen mogen/ende ſtracks 
Wederom gevepnight wort. Geenen vreem⸗ 
Deling wozt toeghelaten Loor Den Koning te 
berfchinen/ welck Ampt ofte waerdighept 
Hp oock heeft / oock hoe grooten fake hp 
hebben mach ten fp hp al eerft geſuyvert fp. 
Die op den ingang ban de Tente des Koe 
uings/ ofte eenigen Princes Wandelt/ wozt 
op den velde DOoDt-geflagen. Daer zijn noch 
meerandere dingen/ die fp voor onbergebes 
lijcke mifdaden Gouden: dach pemandtte 
Dooden/ te quetfen/ te berooven/ teghen de 
Geboden Gods te doen / Wort bp hun ſonder 
bzeefe volbracht. 5 

Wanneer pemaudt fleck znde / op 't ſter⸗ 
ben light / planten fp voor de deure een ſpieſ⸗ 
fe meteen ſwarte vlagge daer aen/ voor de 
deure des fiecken/ op Dat niemant daer bin⸗ 

Maniere Heren ga; na dat hp oberledenis/ vergadert 
ber begras fich het gantfe Hupſgeſin / ende brengen hem 
binge daer⸗ ter plaetfen daer hyte vooren hadde gefept; 
Ber dooden. maken een grootenende diepen kupl/ fetten 

daer een klepne Tente/ in de welcke een Taz 
fel geftelt Wordt / aengericht met alderlep 
fpüs/ende het afgheftozven Lichaem op't 
noſtelij chyte gekleedt zynde / in de Kuyl wer: 
pende / ſmjten fp met Gun allen de aerde Daer 
op. Fet hem Wort oock begraven een 
Merrpe ende toegheruft Paert. De rijckſte 
kiefen bp haren leven eene haerder laven 
upt/ Die fp meteen pfer laten tepekenen/ om 
paid Benvabert te worden / op Dat fp hun 
(fo fpzeken fp)in d'andere Wereldt Dienen 
Ng Pier na doodende Vrienden des 
pverledenen noch een Paerdt / twelck fpeten. 
De Vrouwen des afgeſtorvenen branden fijz 
ne beenen tot fupveringe ban fijn Siel. 

Paren alder-beften dranck is ban Kift 
ende Specerpye / díe noch lichtelĳcker dront⸗ 
Ken maken/ alg den Wijn: drincken oock 
geerne fupze Melck / — Arabiers; 
oock ghediſtiſeerde Meſck / die oock groote 
kracht heeft om droncken te maken: Weten 
pock hare Merrien-melck in fulcker voegen 
te berepden/ datfe bp na witte Wijn gelijck 
is / eñ ig oock ſeer liebelick om drincken. Sy 

Verhael des Staets van 
onthouden hun gantfchelijck van Vercken⸗ 
blees, Ende om datſe weynigh op een plaets 
fe blijvẽ / maer als Lantloopers herwaerts 
ende derwaerts fwerven/gelepden fp hun op 
hare repen na de Noortſterre; hebben oocis 
—— — * 7 —— als een ha 
at geftadigh opt belt is, Daer zijn weprigh - 

Konſtenaecs onder hun; — hebben io 
een gebzupck ban filvergelt/ dan onder de 
aoplupden; aengbefien dat het een ding 

Voort ander meefttjtg verreuyſt wort. Hare 
—— 3ún gaerne gelubt / ſleyn doch fiere: 
pnoemenſe Bachmat, fp ſadelen die met 
bouten kuffens / ende lichte toomen: ghez 
bzupeken voeden in plaetfe van Sporen · Sp 
verdragen gewillig honger / Dorf, ende als 
lerlep önghemack / ende ſeer wepnigh tot 
fachte weltuften geneyght. Hare Koninghen De begraef⸗ 
Worden op den Bergh Altay begraten; ende Plaetfe der 
Warineer men het ejaem daer Dr breugt / —— 
dooden die gene/ die Het vergheſeifthappen mer De mas 
alle die haer ontmoeten/ ſeggende / gaet hes mere van 
nen/ende dient onfen Koning ín de andere dien. 
Werelt. Tot beveftiging bant welcke Marcus 
Pol verhaelt/ dat/Doê Mongu-Cham begras 
ben wiert/ in welcken tijt den gefepden Pol 
aldaer was / de Soldaten die het lichaem 
bergbefelfchapten/ meer alg thien dupfent 
menfchen ombrachten/ die op den ſelven 
wegh —— D inwoonderen des lants 
Camul begeven haer tot ſpelen ende danſſen / 
ende ontfangen den Preemdeling feer beleef 
delijck / ja oock tot het eenen toe ban hare 
Vrouwen. 

Hare Rijckdommen. 

Bet ware gelijck alg rafende zijn / te ghe⸗ 
looven dat de Tartaren, Die fo Geel (ballen 
——— hebben in Europa, ende in Aſia, die | 
o grooten bupt upt Moſcovien ghevoert el 
hebben / eñ boornemelijck upt China, twelc aken | 
fp langen tút befeten hebben; dit foude wer BET cÔcke | 
fen een grote bwaefbept/ feabick/ te geloos an Tans 
ven / dat fp tegenwoordigh niet gantſch rijt „ien, ' 
en zijn nadien men genoegh Wweet/ dat defe 
DPolckeren gehaelt hebbende fa veel buyts | 
ende koftelijckhepts ban berfchepden Pres 
bintien/ haer fo wel binnen haer lant gedra⸗ i 
ghen hebben / bat niemant haer daer heeft | 
tonnen upt krabbelen/ fo dat alles bp hun 
gebleben is. Cwelcke heur nu noch in defen Ì 
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ftaet bewaert/ ig de gelegentbhept des lants / 
feer bequaem totde communicatie/ om Lan 
D'een landt ende Stadt ín d'andere gemackes | 
lijck den Koophandel te dzüĳben: t Welck 
eenſdeels fptupt upt de blackte des landtg/ ' 
ende eenfdeelg upt de grootte der Mepren | 
(onder de welcke ig dat van Cazaye, met zún 
Zoutwater/ dat Lan Gujam,Dangu,ende die 
van Xandu, ende Catacora) ende oock eenſ⸗ 
deels Lande grootte der Rivieren / Die doog 
— Benen loopen met ſeer groote 
reken. 
Bet welcke hun oock rijck maeckt/ is de 

berfchepdenhept der Koopmanfchappen die 
aldaer groept: aengeften dit Lant rd 
lick overbloet Heeft ban Rijſt / Wolſe / Züde / 
Kemnip / NAhubarbe / Muſt ende Kamelotten / 
oock fchoon Kemeis hayr. Marcus Pol 
fcheüft/ dat het Landt Lan Caindu oock 
Gingber —— alg mede Kaneel/ 
ende aghelen/ alhoewel dit waer om ghe⸗ | 
—— ee — man zijn oock ſommige Goudte 
andighe Gibieren. eier, 
Dek gele, datmen aldaer ghebrupekt / tie XII, 
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den grootem:Cham van Tattarien. 
miet ban eene foorte/ Want ín Kathay ghe⸗ 
bruycktmen feker ſoorte van (wart gelt / dat 

emmaeckt wordt Lan dat klepne Lliefken/ 
Datmen tuffen de ſchors ende Den ſtronck deg 
Booms bindet; ende twelcke Daer naer Gez 
fiempelt zijnde met ſekere lym / gheteyckent 
wordt met het ſegel van den Grooten Cham: 
ende in de Koningrjeken ban Cajacan ende 
Corazan gebruycktmen fekere Zee-fchilpens 
Den Prince trecht alle Bet Gout ende Zile 
ber Des Lants tot hem / ende doende dat felz 
be fmelten/ bewaert hy Het op tien berfchepz 
Den ſtercke ende wel-verfckerde plaetſen / ſon⸗ 
Ber Dat opt ban daer te nemen: foo dat men 
gelogen moet dat defen Prince onwaerdeers 
lcke fchatten heeft, Omdat nu de Stadt 
Cambalu in't midden ban het groote Landt 
ban Kathay gheleghen is / fo blengtmen daer 
van alte de Ooft-Indien, ban China ende 
andere Landen beel (choonekoopmanfthap, 
en/ onder andere fchoone gefteenten/ Peers 
en/ züde / Speterpen / ende diergelijcke din⸗ 
ghen· De Bhubache/ die Hoo? de gantſche 
wereldt gebruyckt wort / Komt upt Het Kor 
ningricke Tangu, ’t welck oock onder De 
heerfchapppeis vanden grooten Cham. Fn 
de Probintie ban Tenducfeer rjtke Goudt 
ende afup?-mijnen/Wwacr af de Inwoonderen 
geel geldts trecken/ gelijck oock die ban het 
ZLandt Thebert fic rjck maken door het Áo 
rael/ dat daer veel i8/ alg oock ban Muſc / 
Kaneel eñ andere Specerpen/ die hun groot 
peoffijt opbrengen, Woetlijck/men foude niet 
beel Vorſtendommen vinden / die grooter 
hoop geldts bp-cen rapen fouden konnen / 
als deſe:ende valt alle 'tgemack deſes Lants 
onder de handen der gener die Noordelitkſt 
Woonen/de welcke veel dings gebzeck Hebr 
ben/ felfg oock tot onderhoudt des lofg/ die 
haer gebupren/ eenen Prince onderdanigh 
zijnde, fn fo grooter overvloet Hebben, 

Hare Sterckten. 

Degene die neerſteliück letten fullen op 
be fierchten deſes grooten Kepfers/ konnen 
rerſtelyck ghenoeghſaem pozdeelen/ dat die 
beftaen in de gelegenthept ſjus Tants / bie 
Wp híer voorens getoont hebbẽ / feer ſterc ín 
grootte te zn / alg mede in wijdthepbt zijner 
Stenden/ in grootte der Steden / als Sicuir, 
ende Campion, gemaetkt ende geftercht op 
onfe wife, Ergemul, Cerafam, Tebet ende 
Caindu,alfe Booft-fteden fo wel der Bijcken/ 
als ber overvloedigheydt ban lĳftocht / die 
Daer binnen gevonden Wozt:Want hp heeft de 
tienden ban Wolle/ zyde / Kennip / Granen/ 
ende Dee/ ende is abfolupt Heer ban alles 
wat de Tartaren befitten: doch de fenuwe 
zünder Sterckten befraet ín zin Krüghſ⸗ 
volck / Die Dp geftabt gereedt ende te heldt 
hout. Befe blijven altijt meeft ín 't belt wel 
vier mijlé van de Dtedé/ eñ behalbé de foldpe 
bie fp ban den Hepfer krigen / hebben fp nord 
Beel profijt ban het Dee /dat hun toebehoort / 
oock bande Melck ende hare wolle. Indien 
ben Grooten Cham eenBept-leger op lichten 
wil / neemt hp het getal dat hem noodig is 
Han de hoopen díe Doo? de Provintien Hers 
firopt liggen/ op de Wijfe ban de Boomfe Le⸗ 
Gioenen, De Lartarenen berhten gemepne 
lck niet te voet/uptghefept de Vachens, bie 
onder het Lick han den Grooten Cham niet 
en behooren Dare booynaemfie wapenen 
zyn den Hoge ende Pijl/ daer fp haer mede 
bebelpen/ fo wel ín’t treffen/ alg int vluch⸗ 
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ten, Ten oorlog} treckende/ en laden fp hun 
niet feer/ alleen mede-nemende eenige ſtroo 
@enten/ om Hoor den vegen daer onder te 
ſchuplen. Die ghene die fic manliek: in den 
oorlogh quĳten/ Worden feer treffetijck be⸗ 
fchoncken/ verheven tot groote Amnpten / 
ende met fchoone Privilegien verſien. 

Defen Kepſer hout ghewoontjek Loor de 
wachte (ns Wfg 12000. Rupteren, waer upt 
gelooft wordt / dat hp meer Kupterpe kan 
opbzengen/ alg eenigh Printe ter wereldt: fo 
Dat zijne fterchten in twee merckelijeke quas 
litepten beftaen; d'ecne is / dat hp beel bolchg 
tn zijne Landen / die naer hare grootte) tames 
lek dicht bewoont zijn / d'andere is / dat Ip 
alle zijn Krúghf-bolek altijdt gereedt Heeft/ 
ende in fulcken flandt/datfe opt eerfte bevel 
terſtont vaerdigh zijn om te trecken daer * 
ben Prince Gebiedt;want fp altijt feer wel bez 
taelt wozde/ ’t welck cen gewichtige fake fg. 
Men ſeght / datde Lartaren hun met gee⸗ 

nen Schilt en konnen behelpen/ ende datter 
feer weynigh zyn / die Lancien ofte langhe 
Bappieren gebzuprken: díe fp dragen zyn ges 
maeckt als de Turckſe Dabels/ aen d'een 
3de maer fnijdende. 
Die zijnen Kapitepn alder-ahehoop 

ſaemſt is / wort boor den dapperften onder 
hun gehouden, 

Gouvernement. 

Defen Hepfer/ die de Turcken Vlucam noemen/ ſo heel al grooten Printe / ende 
de JBofcobiten Czar-Cathaifka, dat is / Key⸗ fer ban kathay, weltkers naem fpmet gou 
De letteren in roode Tafelen/ boven op de 
@empelé van hare boornaemgte Stedẽ (tels 
len/hem noemende dẽ Sone Gods / de Scha⸗ 
duwe Gods / ende de Siele Godo/ wozt ders 
maten gehoorſaemt fu alle zijne Probintien / 
datmé zine Woorden voor bafte eñ onberbzes 
Belijcke wetten bout, Defe abfolupte macht „Waer bars 
is ghekomen ban Canguifte; te welche ———— 

macht der 
rtariſe 

pſeren o⸗ 

Kepler der Tartaren gekozen zijnde) ende 
willende beproeven / of fp od fe 
Willens ter erecutie fouden 
ſeven Peincen/ die te Loozen 

eñ alhoewel de aderen dit gebodt feer grof 
ende moepelick vonden / nochtang (tfpdan of 
fp de dolheydt deg Holcg ontfagen/ die deſen 
nieuwen Koning als een goddelücke fake 
bielden; tſy dan of de Beligie haer beweegh⸗ 
de; want fp geloofdendat God dít Bepfers 
rick aldus geordonneert hadde / ende dat het 
Gode verachtinge te boen (oude zijn / dit ges 
bobt te berwerpen) ſtelden fp handt aen’t 
werck / ende (neden haer epgen kinderen de 
Keel af. Do dat/’tfedert dien thdt/ het leben 
ende doodt der Tartaren banden Wille ende 
woort der Koninghen bangt/ ende en doen 
—* niets tegen zijnen wille / fa ontſien fp 
em. 
Deſen Kanguiſte, ofte Chingis, ordon⸗ 

neerde dat de gene / De welcke douderdom 
toelaten foude De Wapenen te dragen / haer 
moften laten binden op eenen fekeren dagh 
aen foodanige plaetfe/ Baert hem beliehen 
foude haer te gebíeden/ ende daer berdeplde 
bp be ordre ban zĳn LKrighf-bolck ín froe 
danigher manieren: De Botmeefterg fou 
ben ghehoorfamen ben Booft-mannen or 
ber hondert: defe Ben Dooft-lupden ober 
bupfent; ende deſe —* den — * 

5 er 

alle zjne <a 
ellen/ bebal we 

et bolck ghe⸗ ber bare 
gouberneert hadden / dat fp haer epghen Onderdanë 
kinderen met hunne handen dooden foudc; gtkomt is, 

XV, 

XVI 
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der Regimenten Ordonneerde wüders / dat 
Wie der Tartaren ofte hare llaven/ een 
Bꝛouw / Man / Paerdt ofte Slabe op den 
weghe foude BÍnden onder Pafpoort deg 
Prins / de felbe foudenmoghen batten ende 
altijdt die gebruycken als zjn eyghen goedt / 
ende rechtveerdelick verkregen. 
De Imwoſten / cijnfen ende ſchattinghen 

zijn daet ſo groot / datmen niet en leeſt / dat 
opt eenige andere Natte fo ghequelt is ghe⸗ 
Worden met Diergelijcke laſten. ; 

Aengarnde de Mrooninghe harer Konin 
Maniere Ben/’típ datfe bp ecbelijche fuccefjie vegiez 

der kroonin⸗ ven/ alg de outſte Honen der Kepſeren doen/ 
ge ban de 
Kepſeren 
ban Tarta- 
zieh. 

t ſy datfe tot defe waerdighepdt geraken bp 
gebzerk ban manlijck op2/ tot deſe regeerin⸗ 
Be beguaem/ ſchrÿven ſommighe / dat hare 
Princen ber ſeben geſlachten / in Wit gekleedt 
zynde Etwelck ooc de kleedinge fs der rouw 
dragende, gheljek oock doen Die Lan Iapon) 
Baren Prince doen fitten op een dorten Bos 
ftrao/op d'aerde geftvecht liggende / hem ſeg⸗ 
gende / dat hy na de Sonne ſien ſal / ende den 
onſterbeljcken God erkenne; ende fo hp dat 
Doet/ dat Ge inden Hemel een bergeldinghe 
Krijgen fal/ veel grooter dan op aerden; an: 
derſints en fal hem niet vefteren dan dit (ware 
te Stroobos / om ſich opt velt te ruſten / ende 
unoch ſal Dit veel zijn/ dat hem ſo veel over⸗ 
ſchiet / ende dat Bp zyn leven oock fn dupfent 
ongemacken ende ellenden verſljten fal, De 
felve ſchryven oock/ datmen hem daer naer 

Verhael desStaets van 
Bermaten fult vernietight / afgheſtelt ende 
berwozpen worden van alle uwe groothep⸗ 
den ende ruckdommen / dat dit firoo/ rweltk 
u thans tot een Stoel verſtreckt / u naeuwe⸗ 
lycx (miſſchien) tot een behulp ghelaten fat 
worden. Dit gedaen znde / geven ſy hem die 
gene van zyne Vrouwen / Die hy meeſt bez 
mint / ende die beyde met het ſtrod om hooge 
heffende / proclameren (p die Kepfer ende 
Kepſerinne Der Tartaren: ende wordenter⸗ 
ſtont ban de grooten Des Aucx / ende Gede⸗ 
puteerde Der Provintien (die onder zijn ghe⸗ 
bebt zn) met gefchencken begift/ tot eckiene 
teniffe ban gebhoozfaembept, Men brengt oac 
opde ſelve plactfe alle de koſte ljücke meublen 
9 den overleden Koningh nagelaten / waer 
af den nieuwen Koning een deel aen de voor⸗ 
naemfte Meeren des Rucx uptdeplen laet/ de 
reſte doet hp Boer hem bewaren: Na dat dan 
alle be Ceremonien volvoert zijn / treckt pes 
ber Wederom naer hups. ni 
Defen Kepler heeft alles onder zjn hant / 

ende en is niemant zijner Onderdanen/ die 
Berf ofte kan ſeggen / dat hp pet epgens heeft. 
Niemanden is veroozloft in een ander landt 
te gaen woonẽ / als hem Geaffigneert is doo? 
den Ikepfer:die oock de Gouverneurs / Pelt: 
overſten ende Kelonellen kieſt / defe kieſen de 
Hapitepnen/ ende de Capitepnen hebben de 
kieſinge over De Leden haerder Kompagnië/ 
eude defe over tgene noch overigh is / om Has 
re troupen te volvoeren. 

_ Het feghel/’twelck den Grooten Cham in vvrry, 
zin patenten Ghebz2upckt/ heeft fodanighe wan He: fes 
Woorden: Godt in den Hemel, Chuichuch gel des Heps 
Cham op Aerden: den Keyfer is de kracht fers. 
— der Menfchen. 4 

Deſen Prince en ſpreeckt nimmermeer Hoe Hp tot 
met vreemde Ambaſſadeurs / ende en ldt — 
oock niet / datmen Haer die preſenteert / ſoo Ambaſſa⸗ 

Krodnt / ende dat de groote hem de boeten 
< komende Buffen/feer treffelijcke Befchencken 

brengen; dit gedaen zjnde/ ſchrÿft men zü⸗ 
nen name met berguide letteren/ ende ftelt 
die op De kerchen der principale Steden. 

Andere fegghen wederom, dat/ wanneer 
men eenen nieuwen Kepſer Groonenfal/ de 
Princen ende Beeren ban Cartarpen/ ghe⸗ 

| 
| 

volght ban Het volck / twelck ban alle hoec⸗ 
Ben deg Bier toeloopt/ ſich verſamelen op 
een Groot veit / hier toe befielt/ ende alwaer 
fodanighe Ceremonie gijemeenlijcken gee 

pleeght wort. An deſe plaets / is den ghenen 
Dien het ck fe beurt vallen fal/ op eenen 
Gouden Throon gefeten/ voor de welcke fp 
alle/ fo Wel groote als Klepne/ hun nederz 
wernen / ende eenſtemmelck met lupder 
ftemamen feagen: wy bidden / willen / ende bez 
belen u / dat ahp macht over ong hebt. © 
’ welcke den nieuwen Peinte antwoozt: fo 
ghywilt / dat ick u hier in gehoorſame / ’tig 
nododigh bat ick Het doe: ondertuſſchen berept 
ghpu lieden om te doen/ alles wat ich u (al 
ghebieden; te Komen (namelijck) alg ick u 
roepen fal/ ende te gaen daer mp believen fal 
ute fepnden/ ende onder mijn handen te laten 
den gantfchen Dtaet des Aucx / om over 
tfelge na mijn welgevallen te Difponeeren. 
We Tartaren op alte tvooꝛ berbaelde Jeron: 
fenteert hebbende / ſeght den Kepler wijders: 
fo fal dan het woort mijns monte u lieden ef: 
ter tot een fwaert Dienen / ende fal Weake 
Boen ober de wederſpannighe. Op defe reden 
klapt het gant{che bolck inde handen;te ken» 
nen ghevende / dat fp defe conditie toeftaen: 
Wit gedaen zynde / de Princen hem upt sinen 
Kepferljchen Throon treckende/ fetten hem 
op d'aerde op eenen bos ſtroo / hem ſeggende / 
als boven: fiet om hooge / ende erkent God / 
mitſgaders aenfchouwt de plaetſe / daer ghy 
mu gheſeten zijt: fo ghy uwen Staet wel rez 
iert / alle dingen fullen u na wenſch ghe⸗ 
ueken: doch foo qhp u volck níet behoor⸗ 

lijcken en bebeerft, verſeeckert u/ dat ghy 

fp ende hare gefehencken (waut'tíg een groo, Deurs 
te mifdaet Hoor deſen grooten Printe met 
pbdele handen te komen) niet here pnight en 
Zin dooz feetkere Wzeuwen/ hier toe Aleozs 
Bonneert. Dan ſpreeckt Hp tot hacer door 
Taelmannen; ende terwijlen dat deſe tuf> 
fchenfpreeckende luyden ſpreecken / is ban 
noode Hat alle de breembdelingen(ban welcker 
conditie die zijn) ſtaegh op haer Enpen blijben 
liggen/ eñ poc wel fo2ahbuldigh 30n/dat haer 
Tãelmannẽ niet een eenich woort Dun en laté 
ontfitappê/dat dE Bit te naer gaẽ mochte. 
Bp doet oock Fuftitie met een dappere 

geſtrengheyt Want de mifdaderg voor D'eers 
ftemmael gegeeffelt zijnde Han wegen eenigh 
begangben fchelmftuck/ Worden de tweedee 
mael (hoedanigh de miſdaet oock is) fn hans 
den Komende/ midden door gheſaeght. Int 
welcke (pfchönen de Stoicos te bolgen/ die 
alle mifbaden eben waer Woegen. 
Daer zijn tugee Kaden / d'eene den Krüghſ⸗ 

racbt/ Beftaende in twee ervaren ende bere 
fiandighe mannen: d'andere Van Den ſtaet / 
een fo Beel wijfe ende Kloecke mannen. Des 
fe handelé Het gantfche Gouvernement / dra⸗ 
gende ſorgh om den quaden te doen firaffen/ 
ende den goeden te bergelden: d'andere doen 
infgeljer int belept des oorloghs. Fn welcke 
twee dingen voorwaer Det goede belept ban 
een ſtaet gelegé is / namelfc in bergelbdadinge 
ber Goeden/ ende ín ftraffinghe der quaden; 
oock in J— Deb deughden/ ende 
ín mifprifinge der ondeughden. 
Fben mmaeekt onder hun een grootachtinge 

Be — id F Erp Eg Landt 
e oetduncken beleyden. 
hen yden order / 
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den grooten Cham ván, Tartarien. 475, 
Vorder / foo pemant pet kleyns gheftolen 

Straffe o⸗ hadde / omt welche hy niet verdient Heeft te 
Bee Bicher ſterven / die wort ſebenmael met eenen ſiock 
spe. 

XXI. 

EET 

gefiagen/ch ontfangt 17.27. of 47. wonden / na 
de Grootte —— 7— mende in deſe ſtrafſfe 
maghmen komen tof honder aut met: tiet 
nen opflaende: fo dat ſommighe ban dees gez 
Aagene fotmwnlen oock wel ſterven. Indien 
pemant een Paert gheſtolen heeft/ ofte pete 
Pat fchijnt de doot verdient te Hebben / dien 
doorſteecktmen met een Kappter/endefa hp 
Bet leben wilaf koopen / dat mach hp doen/ 
mits neghenmael fo veel wedergevende / als 
het gefloten waerdigh was, — 
@m den Leſer eenigh onderwijs te ghe⸗ 

Ben/ van het woordeken Hordes , waer bp 
eenige bolckeren berftaen worden/ ende hiet 
bozen diekmaels verhaelt; ſullen wp dit ſeg⸗ 
geu/ dat Horde is cert bp-eern-Woontnge ban 
geelverlep volck, ghefchicht in mantere ban 
een Gepublijcke/ maer in (ndaniger voegen 
berbeplt/ dat in tijden van oorloge Fotmees 
ſters onder hun zn / die Ben Booftlupden 02 
ver hondert onderworpen zijn / deſe den ghe⸗ 
nen die ober duyſent mannen gebieden / ẽnde 
fo voorts Onder deſe Hordes zin eenige by⸗ 
ſondere Bertogen onderworpen/ andere bes 
hogten onder den IRofeovijter/ende zijn hem - 
cijnfbaer;, ſommighe wederom ben grooten 
Cham van Tartarien, 

Haren God(dienft. 

De Tartaren, die den grooten Cham dit: 
derdanigh zijn / en zjn niet alle van eenderlep 
Gobdfdienft/ maer berfchepden in gheloof/ 
want fonunige volgen de leere Mahomets, ín 
deſe landen aengenomen ontrent den Pare 
1246: (p gelooveñ aen de thien geboden Moy- 
fis, ende obferveren alles Wat door de OUDE 
Wet gheboden is / ende roepen alle dagelcx 
Iahì, Ulo, Illoloth, daer enig maer eenen 

Caeiobe ber God. Onder die van Kathay zin veel Mar 
‚ Mfgovendtes hometiften/ doch meeft Afgodendienaers; 
‚naers in 
‚ Tamaryen, 

welckers gheloove ſodanigh is: fp houder 
datter twee Goden zijn/een deg Hemelg ende 
een der Verden, Wan den eerften epffen fp - 
niets (hem dagelijcr offecende) dan ghefonts 
hepdt ende goet berftant: ende ban den andes 
ren niet dan overbloedt dec vruchten / veel 
aseeften/ ende diergelücke dingen. Sp feggen 
oock / dat defen lactften/ byouw ende Kinde 
ren heeft/ oock ſorge draeght over tgewas / 
Vee / ende haren handel:ende ſo dickmael als 
fp eten/ wrüven fp met het aldervetſte vleys 
be mont der Beelden / Bat zijne vrouw ende 
Einderen prefenteert : Want fp houden Heel 
Blepne beeldekens in Gare hupfen/ ende daer 
naer werpen {fp blepg/ ende diergelycke koft 
bupten hare deuren op (fraet/ op dat de Gees 
fien ſegghen fp) oock eten mocjen Varen 
Gob des Hemels flellen fp ſeer hooghe / ende 
den God der Aerden ſeer lage. Bp geloo- 

ben wel dat de fielen onſterbelijtk zijn maer 
bat fp bant een lichaem int andere verhup⸗ 
fen/ wet of quatijekrgeberberght/ na-dat fn 
verdient Hebben dao? voorgaende daden. SP 
eeren noch daer bpde Sonne / de Mane / ende 
De bier Elementen / doende oock eenige Of⸗ 
ferhanden voor haer. Den Paus ende alle ans 
bere Chriſtenen noemen {p Dzinthis, tweltk 
Bepdenen te ſegghen is / ende Chaur, dat is/ 
ongeloovige Bonden/ende Afgodendienaers. 
Hare beelden maken ſy van Stroo ofte Sr 
delaken. Sp en bperen den eenen dagh niet 
meer alg den anderen ; maer laten alle tijden 
ee Jaers alg mede De Dagen eveneens door⸗ 
oopen. 
Aengaende be Tartarifche Joden / die zyn XXIII 

gefpzoten upt den thien ftamm̃en Iſraels, gee Van de Tar: 
boert doort bevel des Konfugs Salmanafet tatiſe Jodé, 
in dert Lande Lan Arſareth, ten tijde deg Kos 
nings Ozee. De Schꝛyvers berfchillen hiet 
in / noopende ’t lant ban Arfareth, ende ſpre⸗ 
ken daer feer berfchepdeljcken af. Sonunie 
ge willen dat het (p't Landt Ban Colchos, ns 
Mingrelia genoemt/ om dieſwille dat Hero- 
dorus ſchruft / dat de Colchoifers Be befnides 
niſſe gebzuyckten. Maer het meeftendeel wil 
dat Arfareth fp de Provintie Belgian, van 
Waer de Joden ín den jare 1200, trocken ons 
derden name van Tartaren, regeerende den 
grooten Chingis, fonbateur deſes Bcr ban 
Kathay, ende om diefwille dat fp de befnijdes 
niſſe ende petmeer Lande Wet Moyſis bes 
houden Dadden/ zĳn fp lichtelyck tot het Ma⸗ | 
bometifch geloove te brengen gheweeft. E⸗ 

| 

_benwel zĳnfe ín Kathay meeſt Afgodendie⸗ 

|? 

naerg/ uptgefept eenige Wwepnige Mahome⸗ 
tanen / Joden ende Chriſtenen. 
Boch is der Chriſtenen gheloove ſeer bee XXIV: 

dorven / want als hare Ouderen gheſtorven 
zin/ branden ſy hare lichamen / ende verga⸗ 
deren hare lichamen ſeer ſozghvuldelick / 
ſtroyende ’t ſelbe over hare fps int maeltit 
houden. Vooꝛts zijnſe met de leeringen Ne- 
ſtorij ſeer beſmet / de welcke ſich ſtreckt tot 
be Stadt Campion toe/ ende regneert noch 
ín eenige woonende te Tangui, Sucuir, Cam 
balu, ende ín eeníghe andere Steden deſes 
Bier. Defe Neftoriani, alhoewel fp berfchep: 
Den Talen fpreken/ volgens Det lant dat fp 
bewoonen/ nochtans celebzeren fp haren 
dienſt alleen ín Chaldaiſche (pzake. Ware Pa⸗ 
triarchen Worden niet verkoren / maer coz 
men bp fucteffie ban vader op den fone: Eerſt 
maken ſy die Aerdsbiſſchop / den Patriarch 
ban doot zijnde / vaort hp (fonbder eenige andes 
re ceremonie) Patriarch / gemaeckt in deg os ' 
gerledenen plaetfe. Rrk 

Eenighe Engelfchen/ Die ín die landen ge⸗ 
repft hebben / brengen mede / dat den Aerds⸗ 
bíffchop ban Cambalu den Grooten Cham 
kroont/ wanneer Gp tot den Micke fuccos * 

gert, 

‚U 2 
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Cellacht · Kegiſter der Tartarifche 
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«xv En foude andere Schriften moeten hebben / alg de gene die tot onfen —— 
ghekomen zijn; ofte anders deunder aen het Tandt zijn / daer Lap ban ſpreken / 

eht dl De BepSeren op te tellen Daer wp ban ſprcken / Bie tot deſen dagh toe geregeert 

hebben. Doch om dat wp niet en konnen hebben fo bolkomene ende beguame ken: 

niffe deſſelfs / alg wp wel wenfchen ſouden fullen wp ong vbernoeghen met het gene 

Bat wp Gebben konnen bernemen bande gene/ Die mec het beſchrijven der ſucceſſie 

Defer Princen ſich meer bemoent hebben alg andere, 
Paulus Venetus Ban houdt deſe opdze in het optellen der Kepſeren / Die in Kathay 

gheheerſt heben: Eerſtelick felt bp Kanguilte, of Chingis, ofte Cinchins; Daer 

ga stele hp Chuy, ten derden. Barchim, cen bierden Allau, BODE Mongu, ende ln 
deſen 
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den grooten Cham van ‘Tartarien. 473 
deſen Cublay, ín wiens Hof Paulus Venetus eenigen tijdt woonde, ff 

Maer Hayton Armenius, geeft haer defe volgende namen: Eerftflelt hp Changy- 
Cam, boortg Hoccora-Câ, daer na Gino-Cam,na deft Mangy-Cam;Cobilla-Cam, dit He 
Stadt Tons in Kathay gebout Geeft; Diemen acht te zijn Die nu Cambalu genoemt wort: 
Bier na Doet Gu bolghen Tamor-Cam, defe regneerde in den Hare 1 308, Hoccora-Cam 
hadde beel Kinderen waer banden oudtften ghenoeme was Gino-Cam, Die zijnen 
Dader/ in't Wijcke ban Kathay fuccedeerde/ ende zijnen Beoeder Iochy heerſte in 
de Wefterfe Deelen/ ende nam in De Landen ban Perflen, Turckyen, ende eenighe ans 
Dere Provintien: zijn andere Broeder Baydo conquefteerde de Noorderſe Handen, 
ende nemende Den wegh na Europam, quam in Hongarien, ende teelde den Tamerlan, 
Die fo beel quaedts gedaen heeft in De wefterfe Landen ban Afien, ende eenighe ban 
Europa. Gino-Cam is ín Goſten fect jong geſtorven / ende de naefte naer hem / ghe⸗ 
noemt Mango, wierdt Keyſer gekoren: Deſen heeft eenigh Eplandt in GOoſten be⸗ 
ſpronghen / welckers Inwoonderenrebelleerden: doch De oberballene vielen heyme⸗ 
lijcken in t water; ende door· boorden het Schip Daer Mango in was / foo Dat hp met 
alleie bp hem waren / berſuypen moefte. Daer naer is ghebolght zijnen Broeder 
Cobila, bp Ponelum, Cublay ghenoemt / doende pꝛoſeſſie bande Chꝛiſtelijcke Keligie / 
Bie Doch zijne na-bolgerg niet lang en behielden. Ke 
Den genen Die den Atlas Gerardi Mercatoris berkort heeft / befcheijft dere Gene⸗ 

alogie noch op een andere maniere: In Den eerften accozdeert ha met de andete/ 
noemende den felben Changy-Can of Cam, feggende defen Dien felven te zijn’ Die 
Paulus Venetus, Chinchis noemt, Bie gheleeft beeft ontcent den Hare 1220, Woo 
zijne regieringhe leefden De Tartaren ganes beeſtelijck (onder wetten ofte ſeden / 
hebbende onder den Depthen ofte andere Natien gants gheen. aenftenlickhepdt/ bez 
talendeaen have ghebupzen van haer Dee eenighen cijng. Defen Changi beepbe zijn 
Wijck upt ban China af/ cot De Caſpiſe Zee tae/ ende dat in feet kopten tijdt : Pp 
hadde cenen Done Iochucham,; defen teelde Zain-Cam, derde Wepfer/ bp ſommighe 
Bathay genoemt. Defen beroofde Ruísien, Polen, Slefien, Moravien ende Hongaryen. 
Den bierden Benfer was den Done ban Bachay, ghenoemt Temir-Cutlu, Hie onfe 
Hiſtorien Tamerlan noemen’ Die gants Alien afliep, cot in Egypten toe/ Bajazethem, 
Keyſer Der Turcken / gevangen nemende ende hem met Goude ketenen ghebonden 
zijnde Door gants Afien boerende. en bijfden was zijn Done Temir-Gzar, Diemen 
ſeght gedoode te zijn geweeſt / dayperlijck flvijdende tegen de Pruſſiſe Krups Kidde⸗ 
ren, Ben ſeſten / geſproten upt Temir-Gzar, was Macmetefar; deſe hadde tot eenen 
Suctceſſeur Armerezar, ende Hie teelde Sziachmet, achtte Keyſer der Cartacen, 

—— — — 
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478 Verhael van den Staet 

VUerhael banden Staet Des 
Konings van 

ERE 
ES 

} 
| 

TH 
4 
LE 
el * 

J 
In 

Bies 
St 
Sti 

—31 
4 

tik 
Í 
|, 
4 
PF 

Ë 

Kort Inhoudt: 

1 Erlſchenden name Des Koningrijcks ban China, fo oude alg nieu⸗ 
We. 2. Zijnen ommegang, ende hoe beel mijlen het begrijpt. 
3. Oerdeplinghe deſes Kijcks in 15. Probpintien:'t getal der Ste⸗ 

den: hare gelegenthend / ende gebouw / hare groote gheplabepde Straten. 
4. Befchrijvinge banden Nup?' Die de Tartaren van de Chineſers fchept/ 
Bebattende soo. mijlen. s. Dande Koninglijcke woonplaetſe ende tPal⸗ 
lepg der Chineeſe Coningen. 6, Be verwe ende geltalteniſſe der Chinelers. 
Onvergelijckelicke veuchtbaerhept der Landen / Die twee / drie / ja viermael 
s jaers veuchren dragen. Welcke verſchenden vruchten het Landt voort⸗ 
bzengt. Obervloedt ban zijde/cte. 7, De Chinelers zijn vlptigh eñ verz 
ſtandigh / geneyght om goet cer te maken ende wel gekleet te gaen. 3. Doe 
be Muſcus im Chinatgeberepdet Woet. o. forme ende couleur Der kleedin= 
gen van De Edelen ende gemepnen bolcke; De mantere van hun hap? ende 
blancketfel. 10. Gebruyck ban klepne ſchoenen te dragen) ende waerom. 
11. Der Chinelſers grote wetenfchap in plaetfnijden, ſchilderen / in zepl enz 
De Wind-Wagenste maken. 12. Hoedanige koopmanfchap fp lupven gez 
enden ven breemden Kooplupden verkoopen. 13. Doe de Poecelepn al: 
Daer gematckt moet. 14. Wan de Bzundt · ſchat / Brund · lofs Feelten / ende 
harte Wetten noopende De ſucceſſien ende erffeniſſen. 15. Baer breemd ghe⸗ 
beunck Lan Linnen (ekeren tijdt te ouwen) ofte meen Klooſter te zn 

16. n 
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des Konings van-China, 475 
16, Ban het houwlijck der Koningen ende hare Kinderen / oock ban hate 
Beuploften. 17. Ceremonien, Die gebeupekt woeden in De begrabingtern 

ende uptbaerden der Chineſers. 13. Haren dranck; gemaeckt bant krupd 
Chia, in plaets ban Wijn: oock met welcke ſpijs hare Bancquetten ende 
Maeltijden berfien worden. 19. Wande vindmge van haer ghelchut: oock 
van hare Letteren ende maniere ban (cljzijven. zo. Hoedanigh Gate reyſ⸗ 
wagenen zijn; oock hoedanigh hare Schepen zijn. 21. Be villerpe Die ge⸗ 
daen wort door De Zee-Dupckers. 22. Vande aentienlijcke Kequeſten ghe⸗ 
pꝛeſenteert aen den Loytia: ende Lan De vꝛeemde manierẽ in harc beſoeckin⸗ 
gen ende beckeeringen der gefelfchappen. 23. Wijckdemmen ban China in 
Goudt- mijnen, Zilver ende andere, Metalen / Paerlen/ etc. z4. Doe veel 
De inkomſten des Konings beloopen/ ende welcken Tol hy ban alle koop: 
manfchappen ontfangt. zs. Hoedanigh zijne ſterckten zijn zijn Krijghſ⸗ 
volck / ende o2dze Der felber; ende eevftelijck van den Krijghf-raet/geltelt in 
peer Probintie. 26. Wan het Chineele Voetvolck ende Paerde⸗ volck / 
haer wapenen ende maniere ban Arijden. 27. Sijne ſterckten ter Zee, 28. 
Particuliere bertellinge van het KrijgbC-bolck/ dat tn peder Pzobintie onz 
Derhouden ende betaclt wodt. 29. Wan de AUcademien Lan China, ende 
bare Opfienderg; alg mede van De drie· jarige Promotien Die in De ele ghe⸗ 
ſchieden / ten opſien bande Loytias. 30. Den eedt Der Loytias voo? De Op? 
fenders der Academie. 31. Den Kaedt der twaclf Auditeurs in De Stadt 
Thebain. 32. Dan de Bicevopen ende Gouverneurs der Provintien) ghe⸗ 
noemt Comon, Infuanro. 33. Dan andere particulicve Officiers, alg DE 
Tompo, Quinchay, ende andere Kichters oock hare mantere ban procederen 
int bedienen der Juſtitie. 34+. Welcke ſtraffe (p tegen De miſdadige gebeupes 
ken. 35. Dare Wetten / noopende de Landt-loopers ende Bedelaerg- 
36. Bande Afgoderpe oer Chineſers/ ett. 37. Beſchrijvinge ban veelderlen 
manteren ban lotinge Die [p gebeupeken. 33. Waer geloove int Buck van 
de (cheppinge der werelds. 30, Haer mepninge over De akgheſtorven Dies 
len: Als mede de Forme haerder gebeden / ober de doode. 40. Wan hart 
Kloofters; etc. 41. Gellacht-regilter der Koningen ban China. 
—It groot Koningrjck banChi- j Af tot Den sz. gradum latitudinus, ende bes 

wel ghekent heeft/ doch zijne | leggende tuffen de 130. ende 160.graet. Boch N PA 

UR 5) macht níet/ ig Get felve/ dat | op dat wp wat {cherper zijnen ombang ende 

S na, waer af Prolomcusden naem geuptin zone lengde alle de ſuyderlyckſte/ 

4) WAS Marcus Paulus noemt de P20s | grootte weten mogen/ fullen Wp hier voorts 
er ©) tintie ban Mangi,endedatwp | brenghen'tgenede Chinefergfelve daer af 

ghewoonlĳcken noemen China, fonderbdats | gefcheeden hebben. di k 
men kan weten welck fondament de eerfte Dit Koningryck begrijpt dan bolgheng 1 
sgutheurengehadt hebben defen naem dat | Daer ſcheven 69516. diez, 'twelrkeenmact De groottt 
ZLantte geben/ ten [pdatde fake bp-gheko, | ig die (Pp gebru peken/ende deſe diez gebzacht deſes lantet, 
men is door bedervinge des woottg/ende dat | op de Spaenfe maniere Ban rekeninge/ doen 
Sina ín China gekeert is / ende dat het ghe, | bp-nazooo,milen in de ronde/ ende 1800, 
beupck met het gebreck tot onfen tĳdttoeges | mijlen inde lengde, 
wandelt is. y Men Heeft noch ghebonden fn 't felbe 

verf De gene Die deſes Lande ghebupren zijn | Boeck, daer defe rekening uptgetrorken is / 
pee rfebep! noemen ’t ghewoonlgck Sangley, maer de | datde Chineferg alleenlck drie maten heb 
bef: langs. Chinefers noemem’t (getupge Maginus ende | bétot be Lant-meterpe/die (p op hare ſpzake 

Mercator) Tame, ofte (bolgens den Hutheur | noemen Ly, Pu, ende Icham, gelijck of wp 
vande generale Biftozie Ban China) Taybin- | mochten feggen een fladíe ban 125. ſthreden / 
co,’t Welck niet anders betepckentdan Ko- | een mijl/ een bagh-repfens. De mate die fp 
ningrijck,ende D'Fnwoonderen noemen hun | noemen Lys begrijpt foo beel plactg alg een 
ſelven Tangis. Man op een blache plaets ghehoozt kart 
Het is het Doftelöckfte Landt ban geheel | worden. Tien van befe Lijs maken een Pu, 

Afien „ hebbende ten @often be @teaenfe | 'tWwelck cen groote Spaenſe mile fg/ ende 
Zee/ ende wat boorder Het EplandtbanCo- | thien Pu maken een dagh⸗ reyſens / bp hun 
rea,boogts de Eplanden ban lapon:ten Zup, | genoemt Icham, komende op twaelf groote 
den / eenſdeels de Mreaenfe Zee/ ende eenfs | mijlen: Ende volgende deſe rekeninghe bee, 
deels het Koningrĳck vanCochinchina:ten | bindt-men/bat dit Bick de boven-genoeme 
Weſten de Brachmanos, met een Deel ban | De mijlen bevat, Welis waer/ dat doog deſe 
Tartarien:enbe ten oorden Tartarienglleen | vekenfnge van eenighe andere boecken men 
ban het welche dit oningrÿck afgefchepden: | wel meermijlen gebonden heeft / doch fg ban 
ís door geberahte/ ende bp gebzeck bandien | fonumige bermaerde Cofmograpbiften one 
doot eenen Mupz · j „| ferekenínge geappzobeert / beginnende ban 

Det ſtrecũt fich bpnavan Tropico Cancri | de Pzobíntie Olam, be welche bene 
ì ckſte 
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Tijchfte leydt / ende naeft aen Malacca fg. 

u. Dit Koningeück wort verdeplt fn bijftien 
China wojt Provintien / waer Han elck in't byſonder 

berdeplt ín Geooter is / Dan eenigh Koniugrück in Eu- 
biftbien _ ropa, Sommighe defer PzoVintten Worden 
Wjobintien. genoemt na de hooft · ſteden der felver/ Daer 

bun de Gouverneurg onthouden, Onder 
Defe Provintien zjnder twee Die Van deit 
Koning felve ende zjnen Hacdt ghegouver⸗ 
neert worden / om dat den Koning altidts in 
genederfelber vefideert/zijn genoemt Paguia 
eude Tolanchia, ende zĳn de grootſte oock De 
opleft-rijchfte ban zjnen gheheelen Staet. 
oeh enig dit uiet De oopfakke Waerom hp 
ſich daer houdt / maer om datſe deunſt aen 
Den Tartar ligghen / met den welcken den 

hineſer geſtadigen oorlogh boert, 

mmamen det _ De viftten Provintien worden ghenoemt 
ſelber. aſquia, Canton, Foguien, Olam, Cincay, 

Sùufuam, Telanchia,Canfay,Ogquiam, Auch- 
co, Honam, Xanton, Quicheu, Chequcam, 

ende Saxij, ofte Sanci, Alle / maer boorneme⸗ 
lück de tieu/ zijn aen de Zee gheleghen/ ende 
ecn alle kanten van een gheſcheyden / met 
fthoorte Nivieren / diep ende breedt / aen bep⸗ 
De Mdenoever hebbende / ende laugs Genen 
met heerlijcke ſeden beſet diemen niet Alleen 
têllen/ maer noemen kan / want de Chineſers 
zin fo curieux datfe dock de Slotenten plate 
ten Zande in Gare Boecken aenteyckenen. 
Doch ick falmp vernoegen alhier de Steden 
aen te teyckenen / die fn peber Provintie zijn / 
om den Lefer niet alte moepeldckte vallen. 
„Be Pꝛobintie Pafquia, alwaer den Kor 

ning ende zijnen act ogdinaerlicken Dof 
Houbt/begropt 47. Steden/ ende 150, Ghe⸗ 
end re beeft 36. Steden eft 190, Ger 
uchten. Olam Geeft:$o- Steden ende 130. 

ghehuchten. Cinfay 38, Steden / ende 124, 
Gehuchten: Sufuam 44. Dteden ende 150. 
Gehuchten: Tolanchid, sr Dteden/ ende 
123 Gehuchten. Canfay,24, ſteden ende 112· 
Ghehuchten. Oguiam 19, Steden ebde 74. 

eBuchten, Auchco ts. Steden / ende 29, 
ehuchten.Honam 20, Dttben/ hbe zoz. 

dBehurhten, Kanton 37, Steden / ende 73, 
Gebhurhten. Quicheu 45. Bteven/enderrz. 

Beljuchten, Chequeam 39, Steden/ende os. 
Gehuchten. Saxij ofte Saucij 42, Steden/ eñ 

0 leden. Pu heben de Chineſers een mar 
wijs niete van alle de Steden te eyndigen met defe 

Spllabe Fu, ’t welck fo veel te ſeggen is / als 
Stadt, alg Taybinfu, Cantonfu; enbe be nar 

men der Gehuchté met defe Sillabe Cheu, 

@nder dit groot ghetal ban Steden ende 
dhehuchten / zijnder Wel ontrent de 200. 
HKoop-fiedben ghetinnnert aen Schipdra⸗ 
gende ivieren / ende met Biepe ende Wijde 

rachten onveingelt/ ende met ghehouwen 
eenen Mupren ban boventot beneden bes 

floten/ boven op leggen fp ſteenen / díe Lande 
ſe ve ftoffe zijn/ daer het Porceleyn ban gez 
maetkt wozt/ bie metter túbdt fs hart wordt / 
Datmen d'aen-een-ghevoeghde fleenen met 
geen hamers verbreken en kan, De Mup⸗ 
ven zijn foo breedt/ datter bier FBannen op 
wandelen konnen neven een-de boeft- Wees 
ringen znder ootk foo breedt / bat fes up: 
teren gemackelijek neven elckanderen rÿden 
Konnen. De Bollewercken Ligaen feer deun 

bp een/ alg oock be Toorens / Baternen en⸗ 
De bíergelijcke noodige wercken tot verſtert⸗ 
Eínahe der Steden. Men bevindt / dat eeni⸗ 
ge defer Mupren overde 2000, jaren Oers 
epnbe geftaen hebbem ſonder datter eenighe 
febeuvingbe oftefplötinghe ín ghekomen ſy / 

Verhael van den Staet 

mieragie. 3 BIJ et. 
In dit Koningrijck zin ſeer vermaerde 

luyden goet zin / ſo zijn de materialen oock 
de beſte —— Want die wozden alle — 

ſulcken achtinge wort op be ſelbe ghenomen 
bande Oÿᷣ· ſienders 

Peder groote Stadt is ghebouwt/ alg Der Stes 
hofght: Daer zón twee groote ende bzeede den gheles 
ffvaten/ vecht/ ende kruys gewyſe gheleydt / Ahenthept 
(od laugh als men otzer-fien han / die haren pins SD 
loop nemen op bier poorten/ even wijdt Dan ooch bare 
malkanderen ftaende/ alle met Per wel ver⸗ mijne ftraa 
fien/ oock heerlycken getimmert ende luſ⸗ ten. 4 
tich omfien, Deſe twee ghekrupſte ſtraten 
worden onder vat met andere ſtraten en 
de ſteeghſtens / verrütckt met publcke 
ende particulteregebouwen/ die tot de ken⸗ 
niſſe der plaetſen ende om· weghen dienſtigh 
zijn· Aen de begquagemſte ende meeſt· begang⸗ 
bare plaetſen des Stats ſietmen ſeer ſthoo⸗ 
ne wooninghen ende Huyſen der Gouber⸗ 
neurs / met hare Hoven / Tupnen / Fontey⸗ 
nen ende Beken / die oock hare Ren⸗pPlaet⸗ 
fen hebbẽ / Bogel kopen / Boſthkens / ent Ko⸗ 
nijn duynen daer aen gehecht; fo datter niet 
een Paleys eend Gouberneursgen is / daer⸗ 
men een Stadt ſoude konnen bp vergelic⸗ 
Ken, Der gemeener Kupden hupfen aen de 
Zee⸗ kant zijn laegh ende op't vafte Landt: 
fp hebben berfchepden ſtadien / ende zyn ban 
bupten beſchildert / ofte met witte teruſe Oe 
Ber-fiveken. . 
Der klepne Stedekens ofte Gehuchten iſ⸗ 

fer fo bele/ datmen die nacuwlijckg tellenen 
Rau; ſy zyn ten meeftendecle ghetimmert ín 
een ſehoone vallepe/ wel poorſien van wate⸗ 
ren ende Boſſen / ende en fiet men Hoog De hele 
———— utet bs — Boeren⸗ 
upſen / die ſeer hoogh erde groot Sijn. 
Meh hupfen Hebben ghemepnigcü brie 

deuren / de middelfte is He grootſte / ende die 
aen bepde de zúden de klepnfte/ gemaeckt na 
propoꝛtie / bolgeng demantere ban hare tinu F 

Chis⸗ 
+ ber 

Architecteurg/ ende gelück alffer de werck ene ⸗ 

van Witte Herde gemaerkt, 
In alle de Booft-fteben is eet Konings 

hußs / ende woon-plaetfe Bes Gouverneurs / 
tweick altijdt ſeer koſteljtk is. 
De weghen zyn daer de beſte ende effenſte Stoote gee 

geſtraet ban alle bekende Tanden / ende foo Plabepde 
woel alleſins gebaent ende verboeght / datter kraten tat 
groôte wegen tot de geberghte toe loo —— 
met hamers af-gekapt/ ende met eſtricken 
ende kep-fteenen geplavept; foo dat dat ſelve 
(balghensg’t feggender genet die albaer ghe⸗ 
weeft hebben/ ende Dit gheſien) een ban de 
bequaemfte / ende aenfienljchfte wercken 
is / datter in't gantſche Koningrjt vernomen , Hie 
wie rdf. ak ee Van eef In de Stadt Fucheofietmé eenen Toorn 
voâr het Dups van den EhzeforierdBenerael Befiedehen 
deg Konings, de welcke alle Moomfe ghe SrantFu- 
boutsfelen te boven gaet/bolgens’tahetupe cheo. 
geniffe der ener Die hemgeften Gebben; ges 
bouwt zijnde op 40. Kalomnen / Ban de welr- 
keelct op eenen freen ghebouwt is / die ſoo 
groot ende grof is / datſe ben aeuſchouwer 
berwondering inblaeſt. —X 
Maer omdat wp hier voorens gefproken IV 

hebben vanden JBupe/ die de Chincferg van 
De Tartaren af ſcheydt / dunckt mpgheboes Pan dee 
abeïdek te fullen zjn ban de ſelbe Gier een uce 
wepniah íntbzeedete fpzeken. “artan 
Deen mupt ofte omt-bang/bíe z00 Milen pan de hie 

lang is / ende begint ban de Stadt Ochioy, nefersafs 
gelegentufen twee hooge — hi {ondert, 

r 



des Konings van China. 
ſtreckt ban’t Weſten tot 't Doften/ is ghe⸗ 
maeckt ban eenen Koning / genaemt Tzin- 
tzon, ende Dat tot Dien epnde/ op dat hp de 
@artaren banChinaaf-febepdenfoude, 
Doch moet berftaen zijn; dat van defe vijf⸗ 

hondert mülen/ die deſe muer bellaet / vier⸗ 
bondert zjn Bie beſlſoten Worden met ſeer 
hooge Berden ; ende Booz de andere hondert 
muſen / Die alleene Waren om de tufichen- 
fchepdinge/ die tufychen de Bergen in vieck 
was / te Aupten/ liet defen Coninck defen 
muer van feex bafte gehouwen fteen op ma: 
Een/ de welche ſeven vademen bzeedt ig na 
beneden toe/ ende fo beelna om hooge. Sp 
begint aen de Zeekant in de Pzobintie van 
Canton, ende loopt doot de landen ban Paf- 
quia ende Canfay, epndigende in de Provin⸗ 
tie ban Suſuam. f 
Deſen Coning Willende dit wonderbaer⸗ 

Lück werek maken/ nam het derdendeel der 
Anwoonderen zing Bier) die bp na alle onz 
der Dit werck ſtorven / of ben weghen den 
wegh / ofte ban weghen de wiſſelinghe des 
Tochts. Oock was dit boftcluche were oor⸗ 
faeche/ dat het gantfche Coningryck mup? 
tineerde/ ende dat den Koning omgbebracht 
Wiert/ geregeert hebbende 40. jaren / ende zij⸗ 
pe Hard ghenoemt Agutzi, oock foo beel 
8 es 

v. Haet ons nu komen tot de woonplaetſe 
Vanves Des Konings / om alfo teenemael een epnde 

Konings te makenvant gene fchoon ende aenmercke⸗ 
Ee cant N lick ín dit Coningryck is. Dún Dof hout Hp 
— gemepnlock fn de Provintie van Palquia, in 

* De ftadt Thaybin ofte Suntien. Defe Stadt 
is ſo graot/ dat/ om die Lan d'een poort tot 

| d'andere te gaen / een man / op een goet Paert 
ſittende / ende neevftelek rydende / een. gants 
ſchen dagh beſtede behalen nochh de vᷣoor⸗ 
bozgbten/ die bpna foo groot zin alg de 

| Stadt. 8 Ì 

| Daer ís fo grooten menighte ban volk 
Daer binnen/ datde Chineferg hun verſeke⸗ 
ren/ indien men om eenige Dringende oozfaet 
bolck oplichten miofte / menaldaer zoocoo, 
gewapende mannen uptbhalen foude konnen / 
—— bande een hondert dupſent Aupterpe 
oude zijn, \ 
Men fiet ín den ingang des Stadts / nà 

t Ooſten / het groot ende voorztreffelijck Pal- 
leps deg Conings / alwaer hp gemeentijek 
woont / alhoewel hp noch twee andere heeft, 
deen int midden deg fladts / ende d'andere 

| opt Weftepnde deg felfg: Diteerfte Palleys 
ís fo groot/ ende vol fingwlaritepten/ daten 
bier bagen van doen heẽft / eermen *t feline te 

Kk degen doozſien han; gelck gefept wart. 
Belchiövirie Eerſtelijt / 18 het õmwalt met ſeven mue⸗ 
ge Dea Hor ren / in Dier voegen geleydt / dat in de ſpacie 
Anglucken die van d'een mũer tordander is / gemarke- 
Palleps. lick then duyſent Soldaten ſich konnen 

houden / die oock ordinaris deg Eonings 
wacht houden, 9 
_ an binnen zinder 79. magnifijtke falen/ 
met Wonderbare kenft geboutt/ ín de welt⸗ 

Coning diené ín plaetfé van ofte Pagiẽ Edei⸗ 
luydẽ. Maer de principale frucken deſes Pal, 

den Corning audientte geeft aen den Ambaſ⸗ 
fadeurg Die ban vreende Princen ofte Co⸗ 
ningen aen hem gefonden worden: als mede 
aen den Beeren ende voornaemſte zúns 
Äier/ wanneer hp Hof hout / twelck felden 
ghebeurt / om dat ho ſich niet feer dickwils 

den volcke bupten zijn Palle gg en vertoont, 

ke met een grôot getal Mrouwen ſiet / die den 

leys pl Bier ſchoone Dalen/ ín He weltke 
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ende berfchijnt byna noyt anders dan achter 
cen gles. 
De cerfte deſer Salen is ghemacckt van 

ghegoten Koper/ met grooter turieuftept/ 
ende Veel ſchodne figueren, De tweede heeft 
des folderingg berwelffel van ſilver / ſeer 
kofielijch; De derde 18 Han fyn gout / volko⸗ 
melijck geemailleert. De vierde ig fo koſte⸗ 
lijck ende fo vol rückdouis / datſe de andere 
drie verre te bovẽ gaet berinits ſy de macht 
ende middelen deſes grooten Conings ree 
prefenteert/ ende derhalven noemen fp die 
in bare fpzaeche de Camer [Lan ’s Conings 
@hrefoor/ hun verſeeckerende datſe dien 
naem Wel waerdigh is Want fp meerder 
(chats waerdigh is / als eenigh Coning heb» 
ben ban, b k 

Behalven dít Thzeſoor zindert noch one 
telbare Beftelijche gheſteenten / ende eenen 
Detel daer defen Prins ín ne Majeſtept 
fitten kan ghemaeckt ban Marber / waer 
in fo beel koftelgeke feeen ende Karbonc⸗ 
kelen gewrocht zijn/ datfe tu het alderdonte 
kerfte bande nacht de Sate, fo licht maken/ 
alg ofter menichte ban haer (feu in ontſteken 
Waren. * 
De müerẽ ban defe ſale zin van verſchey⸗ 

Den ſteenen bangrooter Waerden/ met fons 
derlinge konft aen een gezocht ; fo dat dez 
fe Dale (om met eenen woorde upt te ſprrec⸗ 
Gen) het koſtelijckſte tg deg gantſchen Cos 
nfngrijckg/ oock het ſchoonſte. 

Geftalteniffe. 

‚Wp hebben den omgang defen Kijtxghe⸗ 
fien/ be optellinge ber Dteden gedaen/ende 
aengemercht de voogtreffelgekhepdt zijnder 
gbebouwen ; lact ong miſſien of dit landt 
cock tegen ſodanighe boften op mach feplen, 
Om dante beginren/ moetmen Weten/ dat 
De ghematighept deg landts / deſen grooten 
Monarche onderworpen) feer berfchepden 
18/ overmits datfe byna alle gheleghen zijny 
trecke nde bant Supden na’t Nooꝛden / ende 
hebben eene fo grooten omgang ban Lant/ 
dat hoewel het Eplandt ban Aynan ('t welck 
dichtaen ditikück gegrenftis)op :o.graden 
hooghde ofte breedde light foo heeftmen 
nochtans kenniſſe van ſammige Provintien/ 
Die meer alg vijftigh graden ban den Equa⸗ 
tor liggen / gelijck alreede gefept is, 
Men kan oock gheroegh bekennen de 

wudde Die Daer ig ban het eene epnd deſes 
Buyer tot het andere/ door het groote bere 
ſchil ban toleuren Die onder de Inwoonde⸗ 
ren is: want de Poztugpfen/ Div ordinaer⸗ 
lichen te Canton met de Chineſers ghehan⸗ 
delt hebben(om dat defe Dtadt ſeer Dicht aen 
Macao ghelegen is / daer de Portugyſen bart 
aver lange ingewortelt zijn) ſeggen / datmen 
in de — een ſeer groote onghelijck⸗ 
formigheyt van aengefichtenfcer perfeckte⸗ 
lekken mercken can. 
De gene die ghebozen worden in be Pro⸗ 

vintie han Canton, ende aen deſe gantfche 
kufte/ zunſwarte als die ban Fez ín Africa, 
om dat dit landt op de ſelve linie light alg 
Batbaryen:maer Die Han andere Provintien / 
binnenwäerts in/ zin meeftendeel witte⸗ 
Deen Darch meer als D'andere/ na datſe deun 
aen de houwe Landen ghebuert zün: want 
daer zijn femmige die den Spangigert ghes 
lück zijn/ Andere den Durtfehen/ zjnde wat 
blondt ende roodt. Kortlijck / men ſoude bar 
ditgroot Coningrijck niet konnen feggen/ 

Hb dat 

vi. 
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pat Het koudt ofte heef p/ Want Het is befie, , 
ten tuffehen den Zonam Temperatam, ende 
ſtreckt ſich na een felfden climaet toe alg Ita⸗ 
Hien doet. Ende hier door kan oock genoegh? 
ſaem zijne vzucht baerheyt berftaen worden / 
dre ſonder twüffel de grootſte des werelts 
ig/ alhoewel men de Landen Peru ende No- 
va Hifpania daer bp bergeljcken Wil, 
Pant men weet het too? ghewis/ dat de 

aerde aldaer drie ende viermãels des Jaers 
draeght / ende ’tWelcke noch de goedighept 
des lochts daer by erkennen doet / ig dat het 
Landt grimmelt vol jonge kinderen / die in 
Hare joñghepyt ſeer aerdiah zijn, 
Doͤch op dat Wp bandit Landt petg ſpe⸗ 

tiffceren moghen/ lacet ons ſegghen / dat dit 
Landt veel Groene kruyden Loortbrengt/ 
oock beefchepden vruchten ende oeft/ het 
Dpaenfche feer gelijck zünde / behalven veel⸗ 
derlep andere ('t welck van ons niet bekent 

a er is / om dat het met het onſe niet en accor⸗ 
Deert/ allefeer uptnemende goet, Daer zijn 
Driederlep Ozange-Appelen/ d'eene fo foet/ 
za bogen ſuycker/ d'ander wat minder/ ende 
De derde zijn met een kleynen rynſchen ſmaec 
feer lievelijck am eten, 
Daer is oeck cen foogte Han pruymen / 

Die fp Lechias noemen / Die fonderlinge goet 
vanſmaeck zijn/ ende Gebben behalven dat 
noch defe epgenfchap/ datſe nimmer en flop” 
pen/ nochte op de boeft feer- Doen/ hoe beel 
men der felber oockeet. Daer Waffen sock 
beel Meloenen / die feer groot ende ſappigh 
zijn: oock een fo2te banbzupne Appelen / die 
groot ende feer ſmaeckelijck zijn. Doo? het 
gantſche Gijck ig beel Supcker/ ’t welt ver⸗ 
dorſaeckt datſe alhier oock fe goet koop ís/ 
dat hondert ponden bande fijnfte ende Witz 
fte (oock op het alderdupyfte) nfet meer en 
koftalg fes Geelen. 
s Gelütks ier mede oberbloet ban Ho⸗ 

nigh / ſo datfer oock feer goede koop is / ghe⸗ 
lijt mede de Was / Waer af men geheele Hlo⸗ 
ten afladet. Daer is veel zijde/ oock Lolko- 
meleken goet. Daer groeyt oot veel Vlag, 
waer mede 't gemeyne Volck fich kleedt/alg 
pork heel Kennip/dienendetot Schipwant. 
Op de harde ende drooghe landen / hoewel 
Datfe fieenachtigh zĳn / berfamelen fn veel 
Katoen / ende faepen Dacr TerWe/ Garſt / 
Haver / ende Kogge / ende andere Granen/ 
twelck beel draeght · Op de vochtige ende 
waterachtige landen/ Die daer ſeer veel zijn/ 

van wegen de fchhaone Kivieren die Alomme 
bier te lande zijn / daer faepen fp Küſt / twelt 
De gemepne koft van Dit bolck is / ende Gers 
famelen daer foodonighen menighte af/ dat 
ten tijde wanneer Die feer dupzis/ een Hane- 
qui, zijnde een Spaenſche maet / ende reder 

Groote ens 
de uptnes 
mende 
bruchtbaer⸗ 
hept des 
landts ban 
China, 

lycken groot/ niet meer afg een Beacl en 
melt; ende ban deſe ende andere Diergelijcke 
Granen konnen fp drie ende viermalen des 
Haers beuchten lefen. Op de hooge Landen/ | 
Die tot Befaepinge niet beguaem en zijn / heb⸗ 
ben fp fracpe reken Pnboomen ftaen/ de 
Welcke feer groote ende fmakelfichte Pijnap⸗ 
velen voortbrengen/ als mede Kaſtanieboo⸗ 
men / ende behalven dít faepen fp aldaer ha: 
ren Maiz,’t welck De ozdinarifeftoft der In⸗ 
dianen ban Mexico ende Peru í8/ als mede | 
Beel Boeckweyt / om niet een pan Landts 
berlozente laten gaen. Alle het blacke veldt 
is feer luftigh om aen te fien/ aldaer rieckt⸗ 
men berfchepden welruyckende Bloemen: 
Ende is daer en boven langs de Bebieren 
ende Beecken met fehoone Boomen beſet. 

| 

“Verhael van den Staet, 
De Loytias zijn gheboon groote Wijde 

Hoffen te planten/ in de welche fp lupdẽ veel 
Wilde Perckers/Daimkens/ Koönhnen / Ha⸗ | 
fen/ ende andere Wilde Dieren vorden / Lan 
welckers wellen fp hare voeringen maken/ 
ende boornemelijck ban de Marters vellen / 
die Daer ín grooter menighte zin. Daer is 
oock overvſdet ban Muſcũs / de welcke van 
een ſpetie ban ſeeckere kleyne Weeftlieng 
komt/ bie niet andergen eten alg een Wels 
rieckende woztel/ genoemt Camarue, Die een 
vinger grootte heeft. Hier benevens iffer een 
groote menighte ban Oſſen / Koepen/ die ſo 

\_wepnigh gelden/ dDatmen een ſchoonen heeft 
boot änderhalf Franfche kroon; alg mede 
veel Bufſels / Die boven Half fo veel nict en 
gelden, oock fchoone Berckens / welckers 
blees fo goet is alg het berte Schapenvlepe 
in Vranckrijck ende Spangien. Daer zijn 
oock Heel Gepten/ ende (0 beel Vogelen / die 
hun opde Kibieren ende Poelen onthouden/ 
datter in tameljcke Steden dagelchg mee 
nigh dupfent berflonden wort / niet teghen⸗ 
finende dat het meeſt Eyndt vogels zyn · En⸗ Cen groote 
de men heeft gengemerckt / voornemelick te menighte 
Canton, de welcke een vande grootſte ſteden Pan LP NDS 
nietentg/ datter dagelijcke 1:.dupfent ghe⸗ Gran, u 
geten zĳn. Daer zin oock feer Deel Hennen À 
ende Kapoenen/ dat tte Ponden ban dit 
bleps fchoon gemaetkt gewoonlijk voor fez 
ven d'halve penningh Hollandts ghekocht 
wort. Daer groepen oock (eer Heel Mediti⸗ 
nâle krupden / ende feer fijnen Ghubarbe / 
pock feet veel oock wortelen bie China (na 
Den naem des lantg) genoemt Worden; Alg 
mede fo Bele Poten⸗ Muſtaten / datmer hees 
le Vloten bol lader kan/ die dan oock ſoo 
goeden koop zijn datmer vierhondert Hoog 
een Spaenfchen Geael koopen kan/ ende fet 
ponden Magelen boor een Galben Heael, 
Her ig wonder om aenfien de groote mies 
nígbte van allerhande Vis / die daer is / niet 
alleen aen de Zee kuſten / maer oock ín de 
Tanden die Wijtft ban de Zee gelegen zijn / eu⸗ 
de dit om der grooter Bivierern Wille / die 
door het gantfehe Coningrijck henen vloe? 
pen. 3 HRG 
Betalen dit/ fo zinder noch bele Gout⸗ mn on 

mijnen / oock Silver ende andere Metael or zeer 
mijnen, Door dit gantfche Koningrück ren/ende ane 
vindtmen oock meníghte Peerlen/ ende ans dere gefteens 
dere ghefteenten / doch zjn de Peerlen niet ten. 
feer vont. Laet ons nu gaen doer fnoffelen 
defeden defer volckeren / Die alle deſe letker- 
npen/ ende Welluften ghenietende zn / ende 
geen ongemack daer tegens en hebben/ dan 
groote Aerdtbebingen/ die fomwilen Gants 
fche Steden omwerpen. "Judt 

Zeden der volckeren in China. 

_ Betis een vreemde ſake / dat / in plaetſe ban 
in dit Landt luye Lupden te ſien / Die ſich neeeftigbeot 
vernoeghen (ouden met tgene het Laudt Der Cpmes 
hun voortbrengt / men niet anders ‘en Vint gers, 
alg een neerftigh hupſhoudent bolck/ díe 
totbe vzuchtbaerhept beg Landts dooz hare 
ſorghe ende vlijt ſeer behulxſaem zhn/ die 
oock ſodanigh is / batfeden Berghen / Wals 
leyen / ende eenighe Stranden / ende Oevers 
niet en ſparen / ſo datſe daer alles faepen ende 
planten wat fp gelooven dat d'aerde dragen 
mach. Mefe moeptedragen fp fo beelteliche 
ter / omdat een yeder / Meeſter van zijn eps 
ghen goet is / oock om dattet noch Deuter 
nieten/ noch Ledighgangers en Att rn 
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des Konings van China. 
woꝛrden ſeer ſtrenghelijck gheſtraft. 
Widerg worden ſy tot deſen arbeyt ghe⸗ 

noodight door het verbodt dat onder hun ĩis / 
ban niet upt den Lande te trecken / tweleke 
hun dwingt/ fndien fp daer woonen Willen 
ende Wel leven / datſe ’tlant bebouwen: ooch 
zijnfe gewoon -Welte eten endete dzincken/ 
rjckelgeken hups te houwen / ende fraep gez 
kleedt te gaen/'t welck hunal mede to t Île 
neerftichept aenpozt. 
Sp en meten bp hun nietg met der cllen/ 

alhoewel het lijnwaedt ig/maet herboopen | 
alleg bpde ponden/ om min bedzoghen te | 
Worden. ] 

VII. De Muſtus Wozt bp hun op defe Wife 
Hoe ven gemaeckt: Spllaen de klepne Beeſtkens (fo 

fMuftus in Bhefept ig) doot/ ende maken die dooz heel 
China toes maghen ſeer murwe; doot zünde/ leggen fp 
ad díe opeen plaetg/ daerſe lichert bederven 

ik toebindende boor eerft De plaetfen daer het 
bloet uytloopen kan; ende latende’t gebeen⸗ 
te / t Welck feer klepn gheflaghenis/ aldug 
vochtigh wozden / wachten fp tot alles wel 
ter degen tot ig: ende dan ſujden fp de beefts | 
Kens met bel metal in ſtucken / doende Die 
in Élepne ſatxkens / t welck de Portugpſen / 
die deſe koopen / Papos noemen. Deſen 
Muſtus ís de befte ende fijnſte die upt de In- 
dien ghebzacht wort; maer de bedziegerpe 
feer onderworpen/ overmitg fp daer ſom⸗ 
Wijlen ffuchf Bens loodt ende andere Dingen 
—— op datſe te ſwaerder weghen 

en, 
Et. d Inwoonderen ban China zijn Lan fraeye 

Sbeftalte poft uredes Lichaems / diſpooſt ende gail⸗ 
Daens. © lacd van perfoon/ maer Wat grooter afs 

"__klepn. Rebhen alle breede aengeſichten / klep⸗ 
te doghen / den neus kamupſachtigh/ende 
geenen baerdt / alleen een Wepnigh hap? aen 
bepde züden Han den kin. Wel ig Waer/ date 
ter (ommige zijn die groote oogen / een volſta⸗ 
gen baerdt ende De trecken deg aenfichts feer 

ſchoon hebben: wraer’t ghetal der felver ten 
aenſien ban d'andere fg feet klepn/ ende wozt 
oock ghelooft dat defe ban cet ander Wolck 
Bekomen is / dat fich eertijdts met de Chinees 
ſers vermengt heeft / wanneer het geoorloft 
was den Chineſers upt het lant te moghen 
repſen. De nagelen aen de ſſinckerhañt la 
ten fp ſeer lang waſſen / ende die acu de rech⸗ 
terbhant kozt. Dragen oock lang hayr / waer 
in fp feer ſinnelijck zijn: want deſe dracht van 
langle nagelen ende lang hayz en is niet fon= 
Der ſuperſtitie / vermits ſy {eagen datfe met 
dat lang hapz ende langhe nagelen ten Hemel 
abetrocften (ullen wogden. Sp blechten bo⸗ 
ben op Het Hooft met een Gouden huyve / ſeer 
fraep toegemaeckt/ ofte met Goude fpellen, | 
De hlecdingen die den Abdel ende Loar: 

naemfte gebzupeken/3zijn van zijde/ verſchep⸗ 
delick geeoleurt/ be welcke Daer te Lande 
feer ſthoͤon ende heerlijck is. Den gemeenen 
Man ende Hechte Lupden kleeden haer met 
andere zijde / onkoftelijcher zijnde / oftemiet 
lijnwaet / oock met Katoen. Deſe ſtoffe ís 
licht / volgens de gematigheydt des Loͤchts 
aldaer; aengaende het wolle Laken en wort 
Booz tgantſe Landt niet gemaeckt. Sp ma⸗ 
Ren hare onder-rochen nd de oude Wet / wijt 
ende dicht gheployt / met een ſack Die op de 
ſlincker zijde toe-Aupt/ hare mouwen zijn⸗ 
oock feer groot ende ruym. Ober defe Loc” 
Éen bzagen ſy groote Tabbaerden/gemaeckt 
op onfe manier/ behalben datſe wijder mou⸗ 
wen hebben. 
De Pꝛincen Banden bloede ende Die fn | 

Ware klee⸗ 
ingen. 
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groote Ampten gefteltzjn/ zjn verſche pden 
m Élecdingê ban de Fidoeren;wa

nt 
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bau dat De Printen gebordupzde
tâocken 

met 
Goudt ende Zilver doot de middel de gor⸗ 
bels benen af dragen / hebben de andere niet 
dan aen de boozden alfogebozdup

zt. 
Dragen 

oock feer fraep-ghema
echte 

kouſſen/ oock 
bzofkens ende Schoenen van Fluweel / ſeer 
aerdigh, Gedupzende den winter / draghen 
fp Bocken ende Tabbaerden/

die 
geboert zijn 

met bonte bellen van Marters / dic fpaltpdt 
ront-om den hals dzagben. De onghetroude 

gaen dock anders gekleedt als de Jetroude / 
daer in (namelck) datfe het hap: op haer 
boozhooft bjageivenbe beel hooger Bonnet: 
ten gebrupcken.

 
De Vzouwen pareren hun 

feer ſimnelijck Rleedende hun bp-na op be 
Spaenfe wife: Draghen oock veel Baguen / 
ghefteenten/ Peerlen ende Goude Guwees 

len/ ghebzupcken halve vorken met Wijde 
mouwen / gaende Lan de boft af neder- 
Waerte, Sp kleeden haer met gheborduerde

 

Kocken / ende geheelde zijde/ maer alenckels 

maer De arme draghen Aluweel / Has ende 
Saep. Baer hapz is (choon, ’t welck fp fraep⸗ 

kens krullen / ende blechten de vefte met een 
fraepen Gouden bandt/ Berriërt met Peer⸗ 
fen vonts-om het hooft. Spgebzupek

en ooc ys 
blancketfel. Pouden't oork vooreen groote xX 
aerdighept kleyne boeten te hebben/ die hun 
goc tot defen epnde Lan jongs op tuſſen tWce 
banden Wel dicht beloten worden / ’twelck 

fp gebuldelijck verdragen / Want die de klepne 
| fte boeten hebben / worden voor De aerdigh⸗ 

fte Dochters gheacht. Doch en is haer defe — 
ghewoonte niet aengewaept door de finlijcke Keden ⸗ 
hepdt die ſy daer in hebben/ maer de jaloufpe waer om be 
ber Manuen heeft dat inghevoert / bermitg hrouwen in 
fp dan niet alg (Waerlijck konnende gaen/ — 
wepnigh upt den hupfen loopen; Do ig dock Be roert” 
dit ghebruyck dermaten oudt / dat het bp-na hebben 
boog een Wet inghewoztelt te; foo dat een 
Prouwe) die Dit aen hare Dochteren ver⸗ 
bzeecht/niet alleen fchande Daer ober begaen 
faude/ maer ootk geſtraft ſoude wordem 

_ Ap 3u wijders (eer eerlück / ende opſtal⸗ 
ligh / foo dDatmer nauw eenen ymmermeer 
aen de venſters ſoude ſien: Ende ſo de man⸗ 
nen pemant nooden/en fullen fp bun ninumer 
Bertoonen/ noch nopt aende Tafel fittcn/ 
ten ſy den genoodden een vriendt ofte groot 
bekende des mans ſy. Als pemant zin Das 
der / Moeder ofte andere Wzienden beſoec⸗ 

ken gaet / wort fp daer henen in een Roſbaer 
gebracht / die van vier Mannen gedzaghen 
wort / die rontſom met zijde gardijutjens enz 
de traellien beſloten zijn/ konnende welden 
voorbygaenden fien / doch haer kan nie? 
mant ſien erde Worden dan noch berfelt 
miet een groot deel Knechtẽ ende Dienaerg, 
Aldus en vindtmen dod? de gantfche ſtadt 
nauwlijcr een vrouwe bp der firaten gaen/ 
ende’t fchijnt datter geen en Woonen. 
Sp zijn feer verſtandigh ín plactfnijden/ 

alg mede in ſchilderye ban bladeren/ Boge⸗ 
len ende Jacht / ghelijthmen fien hanin de 
Bedden ende Tafelen/ die daer Lan daen gez 
bracht Worden. Ten platten lande gebruyc⸗ Shebzupek 
Een fp bele Wintwagens/ gelijck te Scheve- ban Windt⸗ 
lingenybp ’s Gravenhage boo? zijn Princelijc- —— ten 
ke Excellentie ban de Zeeltipden aldaer os Bitten lan⸗ 
ber ceníge Faren oock gemaeckt ig/Die mes 
be water feplen Ean. Ant koopen ende 
verkoopen zin fp feet Toog ende deim. \ 
De Kooplupbden (díe ín vder Stadt ſeer 

eel zijn) flellen boog haer Deur een Tafel/ 
Dh ĳ op 
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opde welcke alles Watfe te hoop hebben / 
geteeeben gaen. fp gemepnlijck ber- 
eopen/ zijn geheelde endeBoude Lakenen / 

ende verſcheÿden zijde Lan ſeer ſchoone kou⸗ 
leur: de andere / Die fo rjck nieten zyyn / ver⸗ 
ſoopen Saepe / Katoene / Lijnwate / ende 
Fuſteyne ſtucken van alderlep couleur· Dic 
oock eenige Droguen verkoopen / toonen't 
oock alfoo voor hare deuren ‘tgeen fp te 
foopbebben. Daer zjn oock andere WD ince 
Kkels ban Porrelene/ berfchepdelijckt ghecou⸗ 
leurt / namelſijck / roodt/ groen/ vergult/ ende 
bleyck / twelck feer goede koop is / ſo datmen 
so, ſtucken boog vier Realen krijgen kan. 
Die wozt gemaecht van fekere harde Aer⸗ 

de / Die fp nat maken ende kneedem ende ſtor⸗ 
tendie in Wacken met Wwater/ rondts-om 
gemetft met ghehouwen fteen ; ende na dats 
fet ínt water wel gebzijfelt ende toegemaect 
hebben / maken (p de fünſte ban het vetſte bat 
boven dzüft: ban de vefte Die ten gronde 
fincht/ hoe grof ende Dick Die is / eben Wel 
maken fpdaer pet af/’t welck fp vergulden 
ende (childeren met ſodanighe kouleur ale fp 
Willen/ die oock niet en verſchiet ende daer 
na backen fp't ín een oven. Sommige mepné 
Dat het Peycelepn-Werck ghemaeckt Wordt 
ban ghebroken eper-fchalen/ de welcke ín 
D'aerde bewaert fou worden den tE Lan zoo, 
aren; ofte ban Zee⸗lacken / die fp nat ma⸗ 
Ken / ende oock eenen tudt van 100. Jaren onz 
Der de Verde bewaren/ geljckeenen feheren 
Eduardus Barbofus geſchreven heeft: Dark 
fo dit waer was / men ſoude fo grooten nie⸗ 
nighte van aren in China niet vinden / 
om fo veele berdoerenna Portegael, Peru, 
erde Nova Hifpania, oock ín andere beelen 
Der Were ldt. Pet alder-fijnfte wort gemaerkt 
in de Pzovintie ban Saxy, doch bat wozt nopt 
uptden Lande berboert/ maer al gebeupekt 
ten-dienfte beg Konings ende zyñer Gou- 
verneurs / ende is ſo ſchoon om ſien / bat het 
bp-na Kriſtal gelijckt te zijn · 
De Konſtenaers ende Ambachts Iuyden 
woonen in ſekere Straten / in de weltke men 
niet eenen anders woonen en ſiet / als die van 
foodanigen ambacht is fo datinen bp de eer⸗ 
fte winckel in de ſtraet weten kan / hoedani⸗ 
gen volck int gheheel daer in Woont 
_D'Anwoonderen defes Kants zijn boven 

al ſeer ſozghvuldigh / hare kinderen bpetijts 
ergens toe te emploperen/ eerfe verwilderẽ / 
welcke ſorghe veroorſaeckt / datter min ghe⸗ 
boeft hier te Lande is / alg elders. In deſe 
fake zĳn ſy fo ſorahvindigh / datſe dicwils eer | 
de Kinderen gebozen zĳn De Waders al ghe⸗ 
accopdeett zijn van haer upt te houweliché, | 
ftellende haer berdraah bp gefchrifte.APet gez | 
bzupeh deg Hants brengt mede dat de Man⸗ 
nen houwelijcks-goet hebben/ende de Dzouz | 
Wen niet, anneer mu-den tidt ahekomen 
18/dat het Bouwelijck volbrocht ſalworden / 
fo berept des Dochterg Wader ten groot 
gaft-mael binnen zünen huyſe / daer bp noo: 
dende de Wader ende Moeder / oock alle de 
Maghen des fchoenzoons: ende De B-anderen 
Doet den Dader des Soons ofte pemant ban: 
De naefte vrienden het felve.Pade Maeltidt 
fo geeft den FBan zin Wzouwe de Brupdt⸗ 
fchat ín teghenwoozdighept van hun allen/ 
ende fp geeft Dien Weder om aen zijn: Dader, 
ſooſe noch leven voorde moepte die ſy ghe⸗ 
hadt hebben met hem op te queken. Hier upt 
Komt datmen daer te Lande dien Loor de 
xijehfte houdt/ die de meefte Dochters heeft: 
at belangende ig ‘tgene de Dochters ten | 

Verhael vanden Staet, 
‚ houwelijcke gegeven wordt / dat mogen dé 
Ouders befighen indien’t hun goedt-dunct/ 
ende Wanneer fp ſterven Loft het overighe 
vooz den Dochteren: De Mannen mogen (a 
Beel Pzouwen trouwen als fp onderhouden 
konnen/ behalven hare Sufterg ofte Nich⸗ 
ten; in welcken graedt van Maeghſchap foa 
pemandt trouwt/die Wort fcherpelijck ghe⸗ 
ſtraft. D'eerfte defer Weouwen achten fp 

| hare wettelycke Wouwe te zin / ende d'an⸗ 
dere houden fp boor hare Boelen. Met d'eere 
fte woonen endeleven ſy / ende d'andere Die 
houden fp of ín Herfchepden hupfen/ of fp 
berdeplen die hier ende daer/ ende foo 't 
Koop-lupden zijn / houden fp die op alle de 
—— daer ſy als nu ende als dan hare 
oopmanfchap drzyven: ende ſoodanighe 

Vꝛoũwen zijn niet meer alg Dienſt · maegh⸗ 
den ten aenſien van de eerſte. 
Den Dader komende teſtervẽ / ſucte deert Erffeniſſe 

den Sone in het grooiſte deel Lan de goede⸗ der fonen in 
render eerfter Brouwe;ende d'andere Broe⸗ 
beren Daer na fuccederen in een ghelehe poz- 
tíe onder malkanderen/'tfp offe Sonen van 
D'eerfte ofte ban d'andere Wzouwen zn, 
Ende bp gebreck Han eenen foon upt De eere 
fte Weouwe) fo gact D'eefte Wan een andere 
bouwe met den grootſten hoop flrijchen. 
Men ſeght dat in de naeft-ghelegene Pro⸗ 

vintien ban Tartaryen een ſeer brꝛeemde Coſ⸗ 
tume is / de welcke is / dat de Gouvperneurs 
ofte Viceroys den Mannen ende Douwen 
fekeren tidt flellen/ ín de welcke fp of trou⸗ 
Wen/of fn een Kloofter gaen moeten. Dee 
fen thdt ghekomen goude /_Eomen alle de 
ghene Die houwelicken willen op een ſeke⸗ 
ten dagh in een qhedeftincerde Stadt ín 
peder Provintie · Wanneer fp ntt daer aenges 
komen 30n/ gaen fp haer prefenteren voor 
twaelf van de Voornaemſte ende Principael⸗ 
ſte / pan den Koning daer toe gecormmitteert/ 
die bp memorie de namen Der Mannen ende 
Prouwen aenterpketen/ oock haren ftaet/ 
ende informerenfieh oock ter ſelber tijde van 
De middelé die de Mannẽ hebbe om hare toes 
comende Wijvente begiften. Wier na beſien 
fp de Lifte der JWannen ende Vrouwen / die 
ſich aenbieden/ ende fa fp meer mannen/ als 
vrouwen / of ter contrarie binden / fo wer⸗ 
penfp het Iot daer over/ eudelaten de gene 
Die oberfchieten tot het naefte jaer tbe wach⸗ 
ten ban trouwen, De fes ban dees bobenge⸗ 
dathte twaelf/ maken drie benden ban mans 
nen/ flellende ín de eerfte bende de vijchfte/ 
fonder acht te nemẽ op adel oftefchoonbept; 
inde tWeedede middelbare / fn de Derde de 

haers bas 
ders goed t, 
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acme „@Ecrwijlen dat defe fes de Mannen upt Boe het ghe⸗ 
een fchenden/ verdeplen de andere ſes De —— 
vrouwen in gheltke drie Benden/ ais de 
Mannen, in d'eerſte de ſchoonſte / in de twee⸗ Des poe 
de de middelbare / in De Derde de leelijckſte nings unte 
Dit gedaen zijnde/ge ben ſy De ſchoone aen de ghehouwe⸗ 
Bijckesde welcke ſekere ſomme geen / Daer licht worn. 
toe fp van den Richteren getaxeert zijns daer 
na geeftamende middel-marige fchoone aen 
de middelbare rijche/fonder dat fp pets boor 
haer geben; efi teu laet fté Worden He leelijcſte 
aen de arme / onder den welcken alle het gelt/ 
dat ban den tijcken aenden Kichteren gege 
benig/ gefmaldeelt wordt; De Huwelüchen 
“golbzacht zijnde / worden feer g2oote Mael⸗ 
tijden gehouden inde Dupfen/die den Koning 

‚Ínpeder Stadt heeft/ die tot defen epnde met 
een groot getal bedden verſien zrin/ alg mede 
Buffetten ende andere noodtfakeltjcke dine 
gentet den Dupf-racdt/op datde — 

troude 



XVI. 

Hoe de Der: 
tab Loncus 
binen des 
Konings 
uptgheh outs 
welickt 
wozden. 

Ceremonien 
| inde begra: 

beniſſen der 
dooden. 

des Konings vat China, A85 
troude Daer Af nemen ’tgene Dun van nooden 
ig terwijlen de Jeeftedupet: ende naer bf 
tigh dagen keert een pegelijck der nieuw-ges 
troude Wederom naer zn huys. Alle’ twelcs 
ke van den gemepnen bolcke alleen berftaen 
meet Worden / endeniet Handen Adel / pfte 
Andere Lupden VAN aenften / die niet gehou⸗ 
den zijn defe Konings Ozdonnantien te ghe⸗ 
hooꝛſamen / naer houwelijtken naer haren 
epgerien Wille ende luft. 
Den Koning ban China getrouwt zinde/ 

kieſt dertigh Koncubmen/ van de voornaem⸗ 
fie deg Acke, die foo lang hp leeft in zĳn 
Palleys woonen/ende na zjn Doodt/ ende ge⸗ 
dane uptvaert/ foo komt den Succeſſeur deg 
Konings / ende kleedt deſe dertigh Drouwen 
ſeer koſtelijck / ende doetſe daer naer ſtellen op 
een treffelücke plaets / gheſet meene ban de 
ſchoonſte Salem daer hier boven af geſprokẽ 
is:daer zijnde hebbende het aenficht bedeckt / 
komen ter ſelver plaetſe dertigh Lan de voor⸗ 
naemſte Ridderen des RAucks / die den ober⸗ 
leden Koning in zun Teſtament genomineert 
heeft / de welctie na d'ordze haers ouderdoms 
ofte na de ordre Die Den Koning geſtelt heeft / 
toe-treden/ ende grypen elck een Prouwe bp 
de banden / De felve ghedeckt weghlepdende / 
ghelyck hp die ghebonden wordt / tot in zijn 
Hups / alwaer hp haer van Dien tijbt Boo2t 
Hoo? zijn Vrouwe houdt: waer toe hem jaer, 
lücks groote gefchenchen gegeven worden/ 
tot zijnen verdoen. Á 7 

SEertidts doen de Koningen LanC hina ha⸗ 
re Kinderen wpt-houweljekten/ dat gefchies 
De op ſekere WBanketten/ Die den Koning bes 
repben liet / ende ſtondt de heure in peder perz 
foon te kieſen dien hp Wilde; doch fg dat ghe⸗ 
bzupck nu niet meer in zwang. 
Wat de begraveniffen ende teremonien 

der dooden aengaet/ die worden ín defer voe⸗ 
gen bolbzacht: Wanneer pemandt fterft/ foo 
waffen fp hen het gantſche Lichaem / ende 
Kleeden hen met het befte Bleedt dat hp ín zyn 
Teen gedragen heeft/De welcke meeft gepar⸗ 
fumeelt zijn. Na dat hp aldus bekleedt is / ſet⸗ 
ten ſy hein op de ſchoonſte Stoel die hp heeft / 
dan komen zijne Kinderen / Wrouwe/ ofte 
Dader ende Moeder / ofte Broederen / ende 
ballen Booz Hem op hare knpen/ daer na bers 
treckẽ fp hun al wenende van daer. Daer na 
komenalle de Magen ende bloet-berwanten 
deg overledens ozdentelijck bp den dooden; 
ende daer na de Knechten / foo den overleden 
eenige ghehadt heeft. Defe Cereinonie bol 
bracht gnd, leggen fp hem in een kiſt ban 
Wwel-riekendt’hout/Dieupt vreeſe voor eenige 
—— ſeer dicht gefloten is / ende ſetten 
hem ſtracks op twee banckẽ ofte op een Tar 
fel/in eert Kamer behangen met de koſtelück⸗ 
fte Kleeden ende Tapijten die fp hebbensende 
decken hem daer naer met een wit ſtaepla⸗ 
Ken / dat tot de Aerde toe af-hangt/op ’twelcs 
he het conterfeprfel des overledenen na ’t le⸗ 
gen afabefchilbert ſtaet. Fn de Kamer die 
boog defe Kamer ig/ daer de overledene ruſt / 
ofte anderſſins in het Portael Wozt een Tar 
fel met brandende Haerfen daer op geftelt/ 
op de welcke oock Broodt / ende alderlep ocft 
aengerecht is / ende Houden hem aldug wel 
15. dagẽ / geduyzende de welcke mé alle macht 
hare Prieſterenende Monicken komen fiet/ 
fingende gebeder/ende doen Ofſerhauden ens 
de andere Ceremonien na de Heydenſe wijfe: 
want fp brengen beel befchilberde JDampiee 
ren / die fp in pzefentie deg overleden hers 
beandẽ / hangende oock eenige andere rondtg⸗ 

om hem aen Blepue ſtoordekens / te booren 
tot dien epnde daer gereedt Belepdt/ende ver⸗ 
fchuddende deſe Pampieren Daer na bere 
fchhepden-malen/ met een groot gekrnt/ ſeg⸗ 
Zen fpdatfe hier door de Ziele Des overlede⸗ 
nen teu Wemel fenden, Fade vÿftien dagen / 
geduptende de Welcke De. Tafelen, altdtg 
met verſcheyden ſpüſe ende d2anck booz hare 
Peiefteren ende vrienden gedeckt ſtaen / nes 
mê fp De kit mer het Wiehaem/ ende dzagent 
op't beldt : alg dan gelepden ‘tfelbe alle zine 
Vrienden ende FBagen/ met een groot getal 
Prieſters / ende Leel brandende Kacrffen, Sp 
begraven hare dooden gemeynſyck op ecn 
kleyn Berghfken/ ín epgene graven / ende al: 
tfamen ban gehouwen Steen. Op't belt deurt 
bphet Graf planten ſy cené Pyn boom / dien 
ſp nopt af en hacken / ende fo JP omwalt / laten 
ſy hein doog langheyt deg tijdts verteeren/ 
ende Dit houden ſp boot een heylige ſake. De 
gene Die den dooden gelepden/ Haen opdentes 
lick gelijck alg hier / met Daer lepdende een 
groot ghetal Bufyck-fingeven ende die op 
Fnfirumentenfpelen gheſtadigh henen / tot 
dat het Lichaem ín het graf gelaten wordt; 
oock oe op een begzavinge meer Prieſteren 
ende Speel-lieden zijn / Gee de felve eerlijcs 
Eer gehouden wort: Op hare Inſtrumenten 
ſpelen fp eenige wijfen van gebeden/ter eeren 
bare Kfgoden: Ende op het graf branden (p 
wederom eenige Pampieren / op De welche 
abefchildert flaen Dlaven/ Pacrden/ Joudt/ 
filver/zijde ende andere dingen / die ſy ſeggen 
dat den dooden nadelen leven befitten fal, 
@Cerwijlen fp hem begraven/ zijn fp feet vzo⸗ 
lick met Feeſten ende anderffing / gelooven⸗ 
de dat de Engelen ende Bepligen inden He⸗ 
mel ’tfelbe ter eeten deg overledens Doen, 
Alle de brienden zin dan gheheel met (wart 
laken behangen; Dragen dock breede Bonet⸗ | 
ten/ met Qzoote randen/ Die hun tot de oogen | 
toe komen. Defe rouw dragen (pover Was 
der ende Moeder een jaer ofte twee / ende ſoo 
Den Zoon een Gouverneur is / ſal hy met 
verlof deg Konings zijnen dienſt (eo lang ops 
fchoaten. De Gene Dre foo nd bztendenntet en 
en 3n/ behangen haer eenige Maenden met | 
ruw-geberwt luwact; andere oock niet lans 
ger dan tot dat den dooden onder D' Aerde ig, 
Dit ig tgene gefepdt kan worden ban de bes 
grabinge haerder dooden. * 
Alhoewel de Bergen Lol Wngaerden Xvrir, … 
ftaen/fod en maken fp nochtans geenen Wijn Bare dranck 
ban de Druyven / ghelijck elders : maer zijn aemaeckt 
gewoon hare Daupven te confiten/ eñ die. te 15 DEL fieurs 
bewaren tot den Winter. Wier tegens tret. ° 
kenfp eenigh fap van een Krupdt genoemt 
Chia, ’twelck fp warm deincken/ gelijck oock 
de Gaponnotferg doen. Defen dranck be vrijt 
haer boog 'tPlegma, ſwaer hoofdigheydt / 
loopende oogen ende (wark acfichte; ende al 
bus leben fp langhen tijdt (onder bpna cent 
fieck te worden. a 
Om eenighſins de groote hitten deg Sor 

mers te boorkomen / graven (p eenige holen 
in de Aerde / waer door fp in alle hoeckẽ haers 
hups lucht geven / ſterck of ſwack / na hún 
— nekensende dat met een ſonderlinge 
onft. : atd Wels el rocne 

Ware jaren veethenen fp bp twaclf Ma⸗ doe fp hare 
nen/ foo batfe ban Drie tot drie jacen ecn Haven reke⸗ 
Maen maendt tot haer jaer voeghen / ende Hett. 
beginnen :tjaer aen De nieuwe Mane ban 
Maert. Dan iffer een algeimepne vreughde / 
gelicht oock op den dagh haerder geboorte/ 
bie fp binneng hups houdende/ malkanderen 

Ph ij nét 



Verhael van den Staet 
beeften daer ’tfp begeevente Gebben. v 
Sp gebzupchien lange vellen Pampier / ſeer — —— 

486 
met groote geſchencken vereeren. Sp hour 
Den Heerliehe Banquetten / ende fpelen bp 
nachte eenige —— ofte Comedien / in⸗ 
de welche geen koſten geſpaert en Wozden. 
Dit zjn gedichten upt luft gheftelt/ ofte oude 
Hiſtõzien. Daer naer doen ſy komen Sprin⸗ 
ers / danſſers Cupmelacrg/ende diergelijt⸗ 
e Dotternp-bebzijbers. De Mupꝛen ende 

Poorten Haerder huyſen Wozden bekleedt 
met groente / Kooſen / ende Topyten/ de ſtra⸗ 
ten zn geparfunieert ende met welriecken⸗ 
De Krupden befiropt, Ende menenfiet dan 
nfet anders alg Toortſen ende Fackelen: de 
Boomen / Traillien ende venſters ſchynen in 
lichte vlam te flaen: alle de ſtraten daveren 
ban den klanck ber Inſtrumenten / Muſück / 

Be ordre eft Plupten ende partp-laug. De ordre haerder 
maniere die Zanquetten ig ſoodanigh: peder aft ofte gez 

Ì 

fün/treckende Gare Regelen nict van de flings fchziftensene 
de Griecken / dE ſprake. ker nade vechter zijde gel 

Lathnen / ende andere voltken van Europa, 
noch oock bande rechter na be flincker zijde 
gelijck de Hebreeuwen / Turcken / Arabiers 
ende andere / maer van boven naer beneden 
te. Ware Letteren vergelycken der Corp 
tenaren Wperoglighife Letteren: peder bes 
tepckent een Woozt/ende fomwijlen een gant⸗ 
(che zin / ja geheele Spzeucken. Hier upt 
ointdat de Thineſers die om datſe door de 

grootte deg Hants Wijdt Lan malkanderen 
Woonen / verſcheyden fpzaken hebben / ters 
ftaen nochtans ſeer wel alleg Wat fn den gez 
Dluckten Boechen ſtaet. Behalven de ghe⸗ 
meyne ſprake / hebbende Geleerde Kupden 

— noode heeft zjn Tafel / ende en Wordenten | noch een andere/ die haer epgen is / dien noe⸗ 
onderhous hooghſien niet meer alg twee aen eene Tafel | Men fp Mandarin,bie ben Kourtifanen/ Der 
det. geftelt. Defe Tafel ig gemaeckt vanbline: | cretarifen/ Bechtg-geleerden/ Nechteren / en⸗ 

kendt hout/ alg Ebben-hout/gemarbert met 
aen ban wildt gedierte, met ſeker goudt 
oftefilber-bzaet (eer aerdiahlijck tfamen-gez 
voeght / een werck Dat den Chineferg fonders 
linge wel paft. 

Defe fchoone Marmer⸗wercken dfenen 
haer tot Servietten / ende is de Tafel behan⸗ 
en met zijden behangfeltot der Aerden toe. 
efgenoobe fitten in been-Stoelen/ verſien 

met kuffeng / om gemackelijck op de ſelve te 
tuften, Aldus aenfittende / brengtmen eerſt 
korfkens/gekroont met bloerne-kranfkens/ 
ende langs de boorden met Oeft gevult: de 
Spüjs ig ban binnen. Alhoewel nude Chie 
neſers groote menighte ban gevogelte / wilt- 
Bbraedt/ Moſſelen ende Oefters heben / ja 
Han aller hande leckere (pig; foo is nothtans 
Het Verchens-blepg onder haer Det meeſte 
geacht. Dit bolck 18 fo dertel/Dat fp het voor 
ten bottighepdt achten de ſpijs metten bin- 
geren aen den mondt te bzenghen. Om de 
klepn-gefneden ſtuckſkens inden mondt te 
fielken/brupcken fp goude ende filvere vortkſ⸗ 
Reng. Dickmaclg te drincken ende dat met 
Rlepne teugbhjeng/ achten fp noodigh om den 
dorſt te verflaen/ende neoden Den mede · aen⸗ 
fittenden feer om Baer befchepbt te boen. On» 
dertuſſen brenghen ende halen de knechten 
met grooter ftillighepdt ende gefchichthept, 
De Pꝛouwen eten in een ander befloten Kaz 
mer ban hare Mannen af / eltk byſonder. 

de Magiſtraten gemepnis. 
Gn hare repfen/ befjalven Lerfchepden 

foorten ban Ap-paerden/gebrupeken{p noch 
Bofbaren ende koetfen/ ban een paer Paer⸗ 
ben voort getrochen; of oock met Windt-war 
gens / alg boven gefepdt ig. De Vogelen 
boedden fp ſeer ſoraͤhvuldelckẽ / den welcken 
ſp leeren (preken ende ſpringen op verſchep⸗ 
den wife / kleeden ende vertieren die boben 
hare natuyrlijcke couleuren / feer beeemt, _ 

Daer fcheepg-tupah ende toeruftinge is 
bpna ongelooflijck : beelberlep hare Groote 
Schepen noeimen fp Ionc,defe zeplen maez; 
Sommige defer zjn ten ootloBe toegeruft/ 
hebbende Hoor op groote Kaſteelkens / als 
mede âchter aen: d'andere zjn Wat lagber/ 
ende zijn alleenlúek Woop-baerders, Sp 
hebben noch andere / die noemen fp Lantes, 
Bancons ende Longs: Peder Lante wordt gee 
roept met feg paer riemen / endeop peder 
banck zĳn bier ofte fet Mannen om te roep⸗ 
enn, Een Bancon en heeft maer halffoo veel, 
DeLongs gelijtken bptia onfe Galepen/maer 
dienen niet anderg dan op Kibieren. Daer 
zijn noch andere Schepen / doch bp-naer an⸗ 
ders nergen s toe nut / álgtot bermaeck der 
rücken / hebbende de voog-fieveng/ Kamers 
kens / ende bepnftersg Hol Traillien beſet / en 
de de Gaelderpen alg verciert ende bedeckt 
met goudt ende fflber/ voorts boben op de 
Schepen zĳn Luft-hoven gemaeckt/ gelijck 

De groeteniffen Woyden Lan den gemep | als ín ſpijt bande Zee, Xx. 
nen voſcke aldus gedaen: fp Aupten De flinc: Sp Hebben een ſekere materfe/ daer fp has 
Ker handttoe/ Dien dechende met dererhter; | re Dthepen mede beteeren/ de weltke bez 
Daer naer beengen (p de handt menighwers | quaê ig om de berrottinge te weeren / eñ tes 
ben aen de borſt hare Woorden boeghende | dierte datde Schepen doez-boozt tedooden. 
naer ben ſtandt der Wootden/ betoonen fp Daer zijn beel Chineſers / die ſich dapper XXL 
Goe lief hun den vriendt is / daer fp mede ſpre⸗tot de ſtudie begeven / doth weynigh oeffenen 
Ken, Be rÿcke doen malkanderen ſeer groote | fich in Medicinen / Philoſophie / ende Wiro 
eerbiedinge aen / uytſtreckende ende bupgen: | logie. Sphoudenr hare belofte foo beelalg 
de hare ermen alg eenen boogh: de vingeren | de noodt deg koop· handels ende de mepnin” 
der Handen oper malkanderen krupſſende | gediefp hebben om haer felven tot eens ans 
ende met heel vol-doende woorden porhenfp | ders nadeel rijck te maken/ljden mach. Den 
malkanderen in courtoifpete overtreffen. vreemdeling fg hun fufpect/ende veracht / en⸗ 

Blaefbatee Ap hebben foo verſtandigh geweeſt / batfe | de willen hem noch herbergen/noch met hem 
ken/ die ai⸗ ghemaeckt hebben / dat de Blaef-balcken | verkeeren. Indien ſo met ſchulden oberladen 
leen ende gen hare Smiſſen niemanden van doen heb⸗zün / ſoo berkoopen{p Hare kinderen / om hun 
ſonder Buls ben/ die den ſelben op ende neder haelt; want | ſeven te ontlaften/ ofte maken een ſchande⸗ 
enen alctit 5 fp hebben gebonden ſekere foorte ban pijpen/ | licke ende berbloeckte makclaerdpe. Zijn 
—— ghee foo wel geozdent / endelachefcheppendeupt | boorts feer laet-duntkende op haer epghen 
ven. fekere holen/ door fodanige tegen gewichte | Wercken/alle eens anderg berachtende, 

xix, datſe nimmermeer windt gebzeck en hebben. Wanneer pemant van flechtenftacteerten xxXxII. 
Doek ís bp hun een lagh ban gefchut/ 

tweltk ghegoten zünde / lichtelück ontdaen 
wordt bp ſtucken / ende gedzagen ban Voer⸗ 

Loytia gaet aen ſpreken / valt hp op zijn knien 
ſoo haeft hp ín de Bale Komt daer den 
Loytia ig / met hellenden hoofde ende neder- 

geflagen 



SXIII, 

des Konings van China. 
gen oogen / aldus opin knyen voortkruy⸗ 
pende tot dat hy in tinidden des ſaels komt/ 
alwaer bp fril blft/-3ún verſoeck door een 
nederige ſtem aenfeggende/ ofte geeftfe over: 
bp gefcheifte;hebbende daer na zijn ant woare 
De Gerkregen/ aerfelt hp altĳdt op be knen / 
totdatbhpupt de Sael is / (onder eens den 
rugge naden Loytia te keeren. Ende foo per 
mandt Ban den bolcke bp de ſtrate eenen Der 
Grooten deg Landts / eenen Officier, ofte 
Edelman Lfndet/ ſullen fp terftondt (til blij, 
beirftaen / hem opde ſelve plaetſe verwach⸗ 
tende/ ende met een groot gefwoah het hooft 
bupgen/ toe dat hp gepaffeert 18; ende foo 
fp daer na latigh ín bfelen/ foo fouden fp daer 
op der firaten wel heftelijck met ſtocken gez 
Aagen Worden: _ —D— 

Als d'een den anderen beſoecken gaet / die 
beſocht wordt / ſal tot op der ſtraten met Dien 
gaen die hé beſocht heeft. Sp zin fo verſot op 
net ende. wel gekleedt te gaen/datfe dock ha: 
re bitenden (hoe na beftaende/ ende tan bup⸗ 
ten s Landts komende) bie nfet wel gefileedt 
en zijn/nfet toe ſpreken / noch aenfien en ful- 
Ten; maer hem eerft beter taecufting toeſen⸗ 
Ben/ende dan hem gaë berfoecken:De Brou: 
Wen zÚn bp hun in grodter aenfien / foo wel 
bzeemde als binne-landtfe ; doch boor al de 
ehouwelijtkte; achtende een gants dneer⸗ 
ijcke fakete zijn/ datmen een vrouwe ons 

beleefbelijcken bejegent/fo met woorden / alg 
met wercken. 

Hare Rijckdomimen. 

MÆen mach fich genoegh berfekeren / dat 
bit Landt een ban de vochfte ig die tec Wes 
reldt zijn / aengeften dat alle dinghen aldaer 
bermaten overvloedigh zĳn / datfe behalven 
haer epgen noodt-druft / oock hate gebupren 
ende ber-gelegene lande genoechfaem verſor⸗ 
gen honnen; De kuftder Zee/ Die (eer groot 
18/ heeft bele Havenen / feer beguaem om ale 

ghe lerbande waren te loffẽ ende te laden; D' Fn 

— 

woonderen vergaderen upt verſtheyden 
Minen / veel goudt / ſilver ende andere Me⸗ 
talen. Bp haer vindtmen oock veel Peerlen / 
Pozcelaepn/ koſteljcke Bonten / Ljnwaet / 
Wol / Katoen / Zijde/ende allerhande ſtoffen: 
Ais mede veel Supcker / Honigh / Was / Abu 
barbum / Aampher / Wermillisen / ende Wee⸗ 
te om te Gerwen; alg mede Muſtus / die daer 
oberbloepdt. er 
Wat beg Konings inkomſten aengaen/Die 

Worben gheacht op 120. milidenen goudts 
jaerlijckg / ’t welck voorwaer foo grooten 
ſomme is / bat dien grooten ende gierighen 
KepferV elpafianus nopt fo Geel in al zijn levé 
en bergaerderde. Gek Weet datter beel zn 
die bier aen twüffeſen / waer Dit is warach⸗ 
tígh bat ban de Haven pan Canton alleen/ 
twelck noch bande richtte ende Wel-gele 
genfte niet en is / voor den Koning gefrocken 
Wogden 150, dupfent Mroouen van de Hout, 
pacht; noch ban een wrs kleyne / daer deun 
bp meer dan 100000. alleen ban Tienden: 
Waer bp genoegh afgemeten kan Worden de 
feer grobte fnkomrten defeg Konings / aenge⸗ 
fien de grûotte zijng Landts / ende menighte 
deg bolcks ín ’ttelbe, Doreh tot gerief des 
Leſers fullen wp alleg een weypnigh fluckgz 
getwife (pecífieren. 
@m dan tot ong oogh-merck te komen / 

moet angeften Worben het Getal der cÿnſbare 
die fn peer Provintie zfjn/ende waer af deg 
Konings Offtcieren pertinente reeckeninge 

bp bun houden / omt Alfoo de inpoſten ende 
ſchatt ingen te beter te lieten: hier bp moet 
gemerkt zijn / datter foo beel Luyden zijn 
bie niet en betalen/ als díe betalen/ want de 
Loitias / alle Officierg/ Heehters/Dolbdaten 
te Water ende te Lande sn alle cijng-b2p- 

Ick fegge da met de gehe. die hun gemoept 
hebben met 'tfeibe te heſchrben / ende bin⸗ 
nens Lants berftaen hebben/ dat in De 2207 
vincie van Paguia den Koning twee millioe 
nen ſeven hondert ende bier dupfent mens 
ſchen die hem Tribupt betalen: de Probin⸗ 
tte Ban Cantor 3.millfoerien feB hondert dup⸗ 
fent: Foquien 2,mflltoenen vier hondert ene 
de ſeven Dupfent: Olam 2, milligenen twee 
hondert ende beertigh dupfent: Cinfay dzie 
millioenen 1300,ende ſeſtich dupſent: Sufuan 
twee millioenen bftigh dupfent: Tolancia in 
welcke ben Koning felbe woont/feg millioe⸗ 
Hei goooo: Canfay twee milltoenen derthien 
hondert Bf dupfent: Oquiam dꝛie millioe⸗ 
nen acht hondert Dupfent: Aucheo twee mits 
lioenen acht hondert vier dupfent ; Honan 
een amilliben twee hondert dupfent: Xan- 
ton een millioen neghen hondert vierenveer⸗ 
tigh dupfent: Qüicheu twee millfoenen biers 
endertigh dupfent: Chequcam twee milliges 
nen twee hondert bierenbeertigh dupfent: 
ende Saucy; de klepnfte ban alle De vüfthien 
Pꝛovintien / een millioen fe hondert twees 
entfettentigh dupfent ende bf hondert. 

Det oꝛdinaris tribupt dat peder een/ die 
buyr ende plaets heeft /alg den Koning ſchul⸗ 
digh fg / zĳn twee maſes ín 't jaer / ſoo veel 
doende alg twee Spaenfe Bealen: Befen tri⸗ 
bupt evenwel gants klepn zijnde / nochtang 
om de menighte deg volcks beguame Babes 
nen/ Brootecijnfen/ beloopt de felbe voor deg 
Konings oedinaris inkomfte ’tgeen ick híer. 
na ftellen fal / 'twelck getrocken is upt het 
Begifter ende Meeckenboeckten des Konings. 
Niettemin feggen de Chineſers dat het Heel. 
min is ala ‘tgene men hem hupdens daeghs 
betaelt/ ende dat defe Beeckeninge van ouder 
tĳbenaf ig. ; ERE 
In fün goudt Lan 17. tot 22, taraten geeft 

men Dem 4: millioenen twee hondert {eg ene 
bftigh dupfent negen hondert Tahos, Waer 
van peder een zo. Realen ende 24, Maravedis 
Spaens· gelt waerdigh is. An fijn fiber drie 
millioenen hondert drieenvüftigh dupfent 
twee hondert negenthien Tahos, De Paer⸗ 
len (alhoewel díe daer niet feex vont en bal 
len) gelden hem ghewoonlijck twee millioe⸗ 
nen fes hondert dertigh dupfent Tahos. Fn 
alderlep.gefteente een millioen bier hondert. 
febentigh dupfent Tahos. In Mufcus ende 
Amber een millfoen ende 35. dupfent Tahos, 
Behalven dit heeft den Koning door zijn 
gantſch Aijck gele landen die hp zne Onders, 
Danen ten ghebzupcke geeft/ mitg hem een 
deel beg gewag daer voor betalende; 't welck 
beloopt alg volght. ú 
‚Fn auſi / ’twelck de (pig ende boetfel des 

Ager is / oock der ghebueren / Go, millioenen 
hondert eenentfeventigh dupfent acht hon⸗ 
dert 32. maten. An Gerfte 29. millioenen drte 
bonbert eenèntnegentigh dupfent negen hon⸗ 
dert S2.amaten. Fn Koren 33. millioenen hon⸗ 
bert twintigh dupfent zoo.maten. An Sout 
25. millioenen drie hondert veertigh dupfent 
400. maten / die hp in zn epgen Zout · mijuen 
vergadert. In Tarwe ghenoemt Maix, 20. 
millfdenen twee hondert vpüftigh dupfent 
Maten. Fn Paver 24. milltoenen maten· In 
Boeckwept 14,millioenen ende twee hondert 
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bupfent maten, Daer na voozts in andere 
granen/ oock Erweten ende Boonen 40. mi⸗ 

{ioenen ende tweehondert dupſent Maten. 
In zijde ſtucken tot 14. ellen,'t ſtuck / twee 

hondert bijf dupfent/ vijf hondert negentigh 
fiucken. Fn Marſſen zijde DOF hondertende 
veertigh duyſent ponden. In Katoen 300000. 
ponden. Gerouleurde Dekeng dooooo.ende 
400, Chimanten van vouwe zijde/ tot twaelf 
eñ een half ponden / z80. Katoene Dekens / elt 
tot 14. ellen/ ſes hondert achtentfeventigh- 
dupfent acht hondertende zo. Katoene Chi 
mãnten drie hondert Dier duyſent fes hon⸗ 
dert achtenveertigh. Alle deſe dingen worden 
bpden Koning van China opghelicht / díe 
“tfommighe tot zjn Keucken/ die ſeer koftes 
Ick bait/ ende 't andere om inztn Threſoor 
te bewaren gebzupekt. Fn welck ge wiffeljck 
een groote fomme wefen moet / ten aenfien 
des grooten inkomſts. 

Sterckten. 

De gene die niet oopdeelen en foude ban de 
fterchten deg Conings ban China bp het 
groot getalmen {chen dat in Det felve lant is / 
foubde moeten van finnen berooft zijn/ want 
Defefterchte begrijpt in fich ſelven alle d'an- 
dere. Maer om pet particulierg te ſeggen / 
be Sterckten des Konings ban China 50m 
peel beguamer om te behouden / dan-om te 
vermeerderen. Bock kanmen genoeg) fien 
bat zijn bootnemen níet anders en is dan om 
te behouden ’tgene hp heeft / tot het welcke 
den muer Dietuffehen hem ende den Tartar 
Gemaecht íg/ genoegh getupgen kan, Doch 
laet ong tot de fake felfg komen/ ende fien 
hoedanigen ſorghe defen grooten Pzince in 
tijt van bede dzaeght voot zijne landen/eben 
als fommige ín hare grootfte oorlogen · 

Behalven dat in peder Provintte een 
Kröghſe raedt is / afg mede eenen Kapitepn 
Generael/ oock Beel oorlooghſvolck ondere 
Bouden wort / fo dat hpterftont groote Are 
maden fo ter Zee alg te lande oplichten kan/ 
volgens den noot/ fo hout bp noch ín peder 
Btadt fekere Compaignien die de ſelve bez 
fchermen ende bewaken alg of de bpant voor 
de Poozten lage, De daghwacht en laet ntes 
maut bzeemts ter Poozten ingaen fonder 
Berlof ban den Otberften des Stadts; wor 
den oock doot expres bevel Der Kapitepnen 
be poorten geloten ende ontloten/ díe hare 
mepninge dãgelijtx op een berdt met Wit ges 
plaeftert ende van hare hant geparapheert. 
De Poorten Worden met een — des 
Gouberneurg 'g avonts toegeſegelt / die des 
nuchteng níet ontfloten en mach worden / 
boor men is verſeeckert dat Het felve feghel 
daer noch aen vaſt is. So dat een man/ die 
’g nutbhtens vroegh ergens heren tepfen Wii, 
fich deg avontg bupten de Poorte begeben 
moet/wil hp wegh Lozderen; Want men boet 
nfmmermeer geen poorten open/ voor Sons 
nefchün, bej 

Hiemant In den Steden en is niemant beroozloft 
magb aber eem̃gh offenſijf ofte defenſjf geweer te dra⸗ 
weer Dias ghen/alg den Soldaten/ die ben Koning one 
ghen als be perhout/ noch binnens hups / noch op het 

XXV, 

goolbaten gert te dragen. afl Den Koninck onderhout ín de Stadt Ta- 
bin, anders Suntien, alg mede fn de omlige 
gende Steden/ een groot leger te boet ende 
te paerde/ teghens alte noot die aldaer foude 
Mogen overkomen; oock voor de bewatinge, - 
ſeeckerheyt ende Maieſteyt zing perfoons, 

Verhael vanden Staet, 
De Soldaten deſes Koningrücx zyn twee ⸗  KXvr. 

Derlep; defe zin geboren in de Steden / díe fp Tweederles 
bewaren / ende wozden op Gare fpzake Cum — aten 
ghenocmt: Bier in descent denfone ín des in De ſteden. 
vaders plactg/ ende fo pemant (onder erfger 
namen komt te ſterven fo mach den koning 
ten ander fn zijn plaetfe (tellen, Een peders 
naem íg getepchent inbe veten bande muer/ 
op welrke plaets hp een moet/ indien den 
bpant hun overkomt. D'ander zijn preem⸗ 
belingen/ ende Worden bp de maent ofte jaer 
betaelt ; defe moeten ſehiltwacht flaen/ ende 
over al benen upttrecken daert bun belaft 
Wort/ ende Worben genoemt Pon. 

NUeder Compagme ban 1000; man Heeft 
een Kapitepnende Waendzager, gelijck oock 
die ban 1oo,mannen/ doch zn deſe d'andere 
Onderwozpen: Be Waendelen ber 1000.Mmane 
nem Sijn ban een ander fatfoen alg Die ban 
roo.man. Alle maenden worden de Solda⸗ 
ten geoeffent met dzillen ende anderſins / heb⸗ 
bende tot gheweer Mufketten / Piecken / 
Goers/ Rondaſſen / Woztelaffen/ Hallebaer⸗ 
den / Daggen / ende Harnaſſen. iki. 
De Hupterg Gebeupeken vier Kappieren / Van hare 

beehtende met twee te ghelück / feer been: Kunterpe / 
digh. Ten ftrijde treckende / zijn ſy ghewoon ——— 
ban een goet getal knechten ende knapen om· ecg. 
cingelt te 3ön/ alle te voet doch feer Wel ger vonde met 
wapent ende toegberuft. Sp zon eer Wel EC” zwee te gee 
varen / fo wel alg ’t boetbolck; behendigh / en⸗ igck. 
De weten ſeer liſtelück hare bpanden lagen te 
leggen. Connen oock ſeer fchocn ende boog 
den vpanden Ginderlck vuprwerck toebee 
repden. Zpverhten pock met Pil / Boogh 
ende Lancie / ja fonumighe boeren noch een 
Vupꝛ· roer daer bp. 

Te water wort van den Koning gelheke 
ſorghe gedragen / ende ondechout tot dien 
epnde een Grooten hoop Scheepfvloten met 
hare Generaelg ende Kapitepnen/ die feer 
voorſichtige wacht houden op àlle de Kuſten 
des Bcr, Den kloecken ter oorloge en Wozt 
bp hun in verbeteringen nfet vergeten, 4 
Wanneer de Chinefers pemanden in den hoe ſp hee — 

oorlogh gevangen nemen / Die en Aaen ſy niet te gebange⸗ 
doodt/maer liggen die op wijdert-geleghenfte ne in den 
Frontier-plaetfen ín Barnifoen/ op welcke AOB 
Plaete hp banden Koning nebeng andere tachteren. 
Soldaten betaelt wozdt , Ville defe dzaghen 
roode Bonetten / om Han De andere ondere 
ſtheyden te worden / fn d'andere kleedingen 
verſchillen ſy ban de Chineſers net: Alhier 
worden oock geſonden die gene die om eeni⸗ 
ge miſdaedt veroordeelt zijn/ dragende mede 
alg de gebangene/roobe Bonnetten. 
„Ru ís noch overigh/ dat wp fpzeken fn 
tpartitulier ban alle het Rroabf-volck ín 
‘tgenerael des gantſchen Bijcks/ oock Han 
pegeleche Provintie. Daer fg ín peder 
Booftftabt ban elcke Provintie cen Krijghſ⸗ 
raedt / beſtaende in bier Bacdtg-heeren ende 
eenen Preſident / defe berforgen alleg Wat tot ampt bes 
befcherminge ban fobanige Provintie noor Brab 
digh is: Onder hun Worden fp fimpelijck racdis. 
Kapitepnen genoemt / doch Worden alle ane 
bere Officferg van haer geftelt. Ende op dat 
ín defen niets berachtert en werde / foo heb⸗ 
ben die bande Finantie laft alles Gaer te gevẽ 
Wat fpepfTen fônder eenigh bertreck. Tge⸗ 
tal der Krighſ⸗ luyden in peder Provintie in 
ben jare 1577. doen P. Martinus Herradusín Getal ber 
dat Landt wag/ ende dat in tijdt ban vrede / Zoldaten 
wag foodaniah/ ———— 
Fn de Probíneie ban Paguia Daer ben inben Zare 

Koning fic gemeenlick onderbout / — ** 
ee 
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des Konings van Chiná. 
twee millioenen Bondert Liftiah-dupfent 
voetknechten ende bier hondert dugfent 
Bupteren, Fn Canton hondert twntegh 
dupfent boetbolck/ ende veertigh dupfent 
Bupterp. In Foquien achten-bijftigh. dups 
fent ende goo . Woet-knechten/ ende 2400, 
jPaerde-bolck, Fn Olam 76000. Woet-hneche 
ten/ende 25soo,upteren. An Cinfay 80300, 
te voet / ende weynigh of geen Bupterp/ van 
Wegen het geberghte, Fn Oquian hondert 
twintigh dupfent-feg Hondert te boet / ende 
1000, Kupteren/ om vedenen wil, Fn Sufan 
8ooo. WBoet-bolck ende 34500, Bupterpe. 
Fn Tolanchia , 'twelck met den Tartar ger 
Brenft is / twee millioenen Soooco, te boet/ 
ende twee hondert-tachtentigh dupfent te 
Paerde/welcke Gupterpe de befte ende voor⸗ 
uaemſte ban 'tgantfche Rijck ig. Fn Canfay 
$oooo, Voet-knechten ende zo 250. Patrder 
bolck. Fn Honan 44000, te Boet/ende 13900, 
te paerdt. In Quicheu 58700.te voet / ende 
15300, te Paerde. Fn Chequeam 34000, te 
Boet/ ende 13000 te Paerdt, Fn Sancij 
40000, te hoet / ende Gooo. te Paerdt. Dol” 
gende defe reeckeninge / bevindtmen dat defe 
15. Probintien te flamen uptboeren moge 
vijf millioenen ace hondert fes ef beertigh 
dupſent ende bijf-hondert Mannen te Loet/ 
ende negen-hondert achtenveertigh dupfent 
ende drie hondert vijftigh Mannen te Daer: 
de. Dare Paerden zĳn beguaem om veel 
weghs afte leggen / maer ten meeftendeele 
Blepn/ doch feptmen datfe binnen in t Landt 
grooter ballen. J 

de Frontieren des Bijcks ſietmen 
groot getal ban kleyne Fortreſſen / doch aen 
De zijde van Tartaryen is Den Bup:. Soo 
dat dit Aijck aen alle Kanten foo wel bewaert 
íÍ8/ Dat / willende op 'tfelbe pets attenteren/ 
voorwaer ſultks niet Dan kinderwerck 
oe en (oude / ten aenfien ban Menſchelijcke 
aken. 
Taet ong nu eens fien hoedanige bpanden 
em omtingelt hebben; Te Lande en heeft 
p geenen Prince meer te bzeefen alg den 

Se bpanden grooten Cham van Tartaryen, Maer ter Zee 
aen het te grenft hp met den Koning Lan Iapon ende 
keban Chi De Spangiaerden. Die ban lapon en zijn niet 
na gegrenft arte enen wijdt van hem gelegen / Want men 
NDE. rekent bo, mijlen Van ’t Eplandt Gota tot de 

Stadt Liampo, doch tot Canton 297.milen. 
Deſe rooven (eer in Chinayen voornemelijck 
op be Frontieren/ diefp feer befchadigen. 
Dee zjn couragieufer ende Bapperder ten 
oogzloge alg de Chinefers. Bit Rijck grenſt 
gork metde Eplanden Philippines , bat ban 
ben Spangiaerden befeten wordt ; deſe zijn 
in die Landen feex ſuſpert gehouden / doch niet 
ſonder reden / want deſe Eplanden alſoo gele⸗ 
gen zijn / datſe bien ban China veel moepte 
dereyden konnen. De Poztugðſen / ónder den 
Koning van Spangien behoozende / zyn even: 
eens geacht; both is hun van den Koning 
toegelateri aldaer te blijven om des Koop. 
Handels wille / ín het &plandeken Macao, als 
waer fpeen Dterckte gebouwt hebben/ doch 
weynigh te bebupden/ Want de Chineſers / in 
welckerg oogen fp feet fufpect zijn / nerkorten 
Hare vꝛrheydt ban berkoopenende hooperi 
feer/ ende ſoeckenſe door dien wegh bypwíl- 
ghnade Ooft-Fnbien te doen bertreehen, 

Haer Gouvernement. 

De grootte aller deſer boven⸗ beſchrevene 
Provintien/ ſtaet onder 'tgebiedt ban een ee⸗ 
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nigh Honing: noch en weten de Chineferg 
ntet wat den naemt ban Graeff / Hertogh of 
Baroen/ bedupdt, Den Koning bergheeft 
alle Officien / oockkden @deldom felbe/ ende woe geer den 
en Wwozdt niet alleen geeert alg cEnen Koning woning von 
maer oock aengebeden als eenen Bodt, Dit China on- 
kan hier upt afgemeten worden / dat in peder der zijne on- 
Pꝛovintie bet contre faitfel des Konings is ed gee 
ban goudt gemaeckt/ende altijdt met een Boze oare woz: 
dijn bedeckt/ behalben alft nieuwe Mane is / 
ín welcker tydt de Magiſtraten ffch op hare 
Enpen boo? hem neder-bupgen/ alg voor den 
Koningfelve, _ 
Dare Wetten zinbefchzeben Lan overde 

2000, jaren / ef! zjn ineen ſelven ſtant geble⸗ der Wetten 
ben ende onderhouden/ als fp vanden beginne ban China, 
Waren, Ende om dat fodanige Mechts-gee 
leerthepdr de Poort is om tot Ampten ende 
dignitepten ín te gaen / foo znder vele Die 
feer meefterlijck inde feltae ſtuderen/ ende one 
der malkanderen ſtadigh diſputer en van po: 
litjcke faken/ oock bande middelen om Lans 
den ende Staten welte regieren; vzagen de 
aenkomende breemdelingen oock feer Blijter 
lijck Wanneer 'tftondt en tüdt ig / nadierger 
lijtke dingen, 
Bpna in alte ſteden worden Lande Konfng 

Profeffozen onderhouden: Men kieft uptde 
klepne Scholen de neerſtighſte Jongers / en⸗ wan de ora 
de defe worden gevordert tot de Accademie / dze ín hare 
altwaer op den niet-leevende ende tragenfeer Accademiẽ. 
ftrengelucht gheftelt ende gehouden wozdt; 
eerft met Woorden / Daer nà met lagen / ten 
laetften met wegbjagen:daeren tegen worden 
de naerftige ende aennemende ſeer gepreſen: 
foo worden oock Ban de geftelde Viſiteurs al 
le drie Jaren eeng de accademien ouderfocht/ 
doende ban folemmele promotien. 
Wanneer een Viſiteur de befoechkinge der 

Provintie volvoert heeft/ laet hy opêbaerlic 
omroepen / dat/fa indien pemandt der Schoe 
lieren de weerdighepdt Lan Loytia aenvaers 
den Wil (dat 1e foo beelte (eggen / als bp ans 
een Boctoor/alhoeuwel tfelve woordt bp hun 
een Kidder betepekent) die moet ſith in de 
Hooftſtadt laté vindẽ. Sp dan alte op een gee 
ſtemden dagh komende, Lertoonen hun vooz 
den Viſiteür / die dan een fte maeckt van al» 
le die/ ende ſtelt haer een dagh ban examen, 
Defen dagh gekomen zijnde / ñdodight hp alle 
de Dottozen deg Stadte.bphem ten cten/ 
ende na de Maeltydt volvoeren ſy het cxa⸗ 
men feet fcherpelijck/ onderbzagende de 
Scholieren op alles / ende boopnemelijck op 
de Wettenende Ozdonnancien deg Kicks, 
bolgens de welcke fp rechten ende regieren 
moeten. Derbarenfte ende kloechfte worden 
aengetepckent/ende aengefept den dagh waus 
neer de promotie Gefchiedenfal/ de welcke 
met bele Ceremontenfeer pompeufelijeken 
gefchfedt / want den Viſiteür geeft haer in⸗ 
den name deg eenen goudt gewrochten goza 
Del / met een Bonrtette met twee quabben 
achter af hängende. Daer zijn ooch Loytias, 
die dat Ampt verkrijgen door Wapenen/ende 
dat zn Aidderen; doch defe zijn Doctozen/ 
ende hier upt worden Bacdtg-hecren/ Rech⸗ 
teren ende Magiſtraten gekozen / upt de an⸗ 
dere Booft-mannen/ Kapitepnen; doch zijn 
bd'eerfte ín meerder waerdigheydt: ende wor⸗ 
den bepde onder De Edelen getelt. 
Wanneer defe nieuwe Loytias geſtoren of⸗ 

te beel-eer Gepromobeert fullen worden / foo 
moeten fp alboozen ín tegenwoor dighepdt 
ban den Viſiteur ende de oude Loytias eenen 
Eedt fweeren knielende / De welcke byna ſo⸗ 

bs danigh 
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danigh ig: Dat hy in de Staten ende Ampten, 
dae De E geftelt fal worden, fich —* ſal 

nieutpe ges alseen Man met ceren, doende eenen yege- 
prominen lijcken goedt recht,fonder eenighgefchenck 
De Loytias. 

XXXI. 
Danden 

Raet des 
Uonings ín 
de Stadt 

van yemanden te ontfangen: Dat hy wijders 
den Koning fal gehouw ende getrouw zijn, 
fonder ymmermeer eenigh verraedt toe ve 
ftaen tegen zijnen Perfoon, Met noch veel 
andere diergelijcke dingen / daer (p langhen 
xidt mede befiah zón, Den eedt gedaen zjn? 
de / ſpreeckt den Viſiteur in ende upt ben nae 
ame des Konings / gevende haer de boben-gez 
noemde bier-tepchenen: Daer op bp haer 
omhelſende kuſt / ende d'andere bolgen hem 
daerinne na, Do woꝛdẽ fp dan vã deſe alle / als 
mede van vele Soldaten / met Trommelen / 
Trompetten / ende Muſückgeſang naer 
hups gheleydet. Ende van deſen dagh voort⸗ 
aen Worden deſe nieuwe Loytias beguaem ger 
Gouden om alle Ampten ende Waerdighepdert 
te bedienen; Tot befen eynde begeven fp bun 
dadelijck ten Bove, alwaer gekomen zijnde / 
worden fp van alle ende een peder ontfangen, 
eeert/ ende Gelgeert in deg Konings hup⸗ 
en / die ín peder Provintie zn / om te herber⸗ 
gen die ban ſodanige qualiteyt zijn, Cen Ho⸗ 
Be komende / begroeten fp be Pzeffdent ende 
Nudíiteuren ban ‘sHoninge ñade / waer af 
etch hem belooft te voorſien foo haeſt de gele» 
genthepdt hem prefenteren fal/ ende Wordt 
ban dien tijdt af in het Regiſter vanden Raedt 
aengetepckent;fich dickmaelg boog haer vers 
toonende. \ 

In de Stadt Taybin heeft den Koning ee 
nen Gaedt/ beftaende in twaelf Auditeurs 
efte Raetſheeren ende eenen Prefident/ alle 
uptgelefene cnde Welerbarene mannen. De 

Taybin, be⸗ſe mannen / behalven datfe erbarene Philo⸗ 
flaende 
12. mannen / 

ende hoeda⸗ 
nigh de ſel⸗ 
be weſen 
moeten. 

in ſophen / fo morael alg naturel/ oock bewuſt 
der Wetten des Bier moeten zin / moeten 
noch Aftcologijng ende Hechtigeleerde weſẽ; 
om datfe feggen/ dat een peder die Lan defen 
hoogen Baet moet zijn/Dooj De welcke Alle de 
15, Provintien gegouverneert wozden/ noos 
digh is de tijden ende toekomende faken te 
boozfeggen/ op datſe in toekomende nootfas 
kelyckhepden berforgen mogen. Defe twaclf 
Auditeurs houden haer Hof in deg Konings 
Pallepg/ alwaer een feer rijch bekleede (ale 
is / met derthien gheftoelten, namelijk ſes 
goude ende ſes ſilvere; maer de derthiende 
ig koſtelcker alg de andere / vertiert met 
veel koftelijcke Paerlen ende geſteenten. Dee 
ſen ſtoel ſtaet int midden / onder een goude la⸗ 
kenen Hemel / ín welcken de Wapenen des 
Konings gheborduprt zin / de welcke ban 
Serpenten zijn / onderfchoten met fijn goute 
draet. Aldãer ſit den Preſident / indien den 
Koning niet in den Raedt enig; ende indien 
bp daer fg/'t welck ſeer ſelden ghebeurt / foo 
fit ben Pꝛeſident ín de naefte/ aen de vechters 
hant / in een gouden Stoel. Peder Heeft zijn 
plaetfe ban õudtheydt / volãhens welcke fp 
malcanderen oock fuccederen. Pemant ban 
defen Aaet komende te fterben/ wozt bp Hun 
berkiefinge ban eenen anderen gedaen / dien 
fp den Koning voorſtellen / den welcken hem 
mach afflaen ofte aennemen/ foot hem bez 
lieft; maer aengenomen zijnde / moet hy aen 
de handen des Konings eenen eedt doen / den 
boorberhaclden gelijck; ende wort dan met 
grooter folemnitept inzinen Stoelabeftelt, 

Van defen Haet en ſpreeckt niemant tegen 
ben Koning / alg den Pꝛeſident / of by ſieckte / 
of anders / den alberoutften Gactf-heer naeſt 
Hem, Fn befen Haedt weten fp alle maenden 

Verhael vanden Staet, 
Wwatter Det gantfehe Bick boo? — 
gepaſſeert ig ; ende dat dooz expꝛeſſe laft ber 
Gouberneurg ban pegeldeke Provintie / bp 
gefchzifte/’t fp van oozlogh/financie/ ofte an? 
ders: niet tegenftaende Dat fonnnigePzovine 
tien wel soo,mijlen van t Hof ghelegen zijn / 
nochtang fo en milde Poſte ninanermeer fn 
zijn aenfkomfte, De adbertiffementen bp den 
Raedt gefien zijnde, ende den inhoudt bp den 
Prefident berftaen znde / doet Gp daer naer 
rappojt aen den Moning/ ende fo Der pets in 
gheremebieert moet worden / hp ende den 
Baedt moeten Daer Én dadelijck Herfien: 

Alhoewel doch defe Officierg Groote aur 
thozftept hebben/ ende dat bit Aijck ban foo 
Brooté begrijpe ig/nochtang fffer noch Gow 
Berneur/noch eenig Bechter/ die pemanden 
bp forme van Fnfticte kan boen ftecben/ ſoo 
den Koning de Sententie niet en beveſtight / 
met zijnen Rade/ uptgefept alffer oozlogh gee 
boert wozt/ alg dan mac) den Veltoverſten / 
ofte zijnen Luptenant / een Soldaet doẽ ſter⸗ 
ven / die miſdaen heeft / ſonder den Koning of⸗ 
te znen Naedt te laten weten; alleenlijck ade 
bijg nemende ban deg Konings Threſorier 
ende zijnen Provdoſt ghenerael, He welcke 
tmee mannen zijn van grooter authogitept; 
ende moeten beyde ghelijck van — * 
zün / al eer ober pemant eenige Juſtitie ghe· 
daen mach worden. p 
De Provintien van Pafquia, ende Tolan⸗ 

-chia wotden gheregeert van den Hooghen 
Baedt deg Konings / dop? middel ban Offi⸗ 
tierg diemen Daer fendt: de andere derthien 
hebben ele genen Wicerop ofte Gouverneur, 
ghenoemt Infuanto,altits zin Vof houdende 
fn de Booftftadt. Ende alhoewel de Offictee 
ren ende rechteren deg Aijtks int Generact 
Loytias ghenoemt woꝛdemſd hebbenfe noche 
tanselck eenn bpfonderen naem na’t Ampt 
datſe bebienen. 

Den Wicerop/ díe over al des Konings 
perfoo vepzefenteert/ Wort Comon genaemt. 
Den anderen daer naeft/dfe den Bouverneur. 
bande gantfche Provintie í8/ noemt ſich In- 
fuanto, Den Correckteur / die fn de Stadt 
Woont daer noch Gouberneur noch Wicerop 
en ig/ noemt ſith Tutan: defen berhandelt ale 
le ghewichtige faken der ſteden met den In- 
faanto ; defen confereert wederom met den 
Comon die daer na van alleg ben Koning eft. 
zijnen Baedt door den verhaelden bode ber, 
wittight, Den Berden hoemt fich Pongaft, eñ 
ís gelijc alg Prefident ban be Finantie / heb⸗ 
bende noch Baetfheeren/ ofte Audite urs / eñ 
Beel Officiers / als Pontgaerders / ende ande · 
re Boden / die des Konings inkomſten inma⸗ 
nen / ende daer naer ban den Ponchafi aen den 
Tutan gebrocht worden / na bat alle koften ene 
be Officieren dier Provintie betaelt zůn Den 
vijfden wort genoemt Anchaſi, die he 
bant cfbile endecriminele retht ig/ alle Ap, 
pellen die van andere Bechteren voo? hem 
Komen/dectderende. Den feften fg denAytao, 
die ben —— Generael ende Prꝛeſident 
vanden Wrijghf-raebt is/laft hebbende om in 
tijden van noet volt aen te nemẽ / ende Schee 
pen te lichten / met verſorginge Lan alle andes 
re Ammunitien ende glereedtfchappen ban 
ootloghe, Deſen ondervraeght oock alle de 
vreemdelingen die in zijn landt tomen / waer⸗ 
om ende tot welcken eynde ſy daer komen / 
om van alles aen den WDícerop goet rapport 
tedoen. Peghelijck Lan deſe ſes Heeft thten 
Baetf-heeren ín zijnen Haedt/ alle uptgheho- 
ven volck / díe heu in alle bedank en 

aken 
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XXXIIL, 

des Konings van China. 
faken affifteeren. j 
Wanneer fp inde Sale zijn / daer den Raedt 

gehouden wozdt ( 'tweleke ten huyſe vanden 
Dicerop geſchiedt / in welck oock hoor peger 
lichen Gaedteen Saclbpfonder ig) Gif der 
ſelver fitten aen de rechter zijde des Preſi⸗ 
dents / ende vijf aen de Aincker zijde, Die aen 
Be vechter zijde zijn de oudtfte/ ende behalven 
Dien verſchillen fp noch ban de andere daer 
in / datfe gordels dragen / Die rijckelijck met 
goudt berciect zjn / dock hoeden dic bleeck 
gekouleurt zijn / in plaetfe dat d'andere ſilve⸗ 
re Biemen dragen ende blaeuwe Hoeden: ens 
De foo Wel de Raedts·heeren als de Preſiden⸗ 
ten dragen op hare boeft des Wonings Waz 
venen / geborduyrt fn goudt op hare Focten/ 
ende en mogen fonder dat geen publijcke ac 
ten verrichten. 
Behalven defe fes boben-genoemde Gech⸗ 

ters / zjn daer nochandere mindere, Bie oock 
beurt houden / defe zijn den Cantoc, bie Den 
Opper-Wapendzager ig/ den Pochin,die den 
onder· Threſorier is / den Pochinfi, die Het 
groote ſegel des Konings bewaert / den Aut- 
zatzì, die alg een Ampten ofte Wachtmeeſter 
des Stadt ig, Daer zjnder nach dzie die alg 
De Alcaldes in Spangien zún/dat is als Stale 
meefters of Bofmeefterg/ genoemt in hare 
ſprake Huitay, Tzia ende Tontay; die in haer 
epghen Pupfen eenmael ter weeck fitten/ enz 
de alg het tyt ig om hare Deuren te openê/fo 
Boen (pier fcheuten grof gefehuts affchiez 
ten/ om te kemnen te geven / datſe gaen fitten 
in hare Stoelen/ alwaer (p een pegelúck ver⸗ 
hoozen/Die haer Korat bevfoetken. Hoo fp be 
manden binden mifdaen te hebben / dien fen 
den (p met eenen Diender(want peder een des 
fer Bechteren heefter wel 10. of 12.)na de or⸗ 
dinariſe Kechteren deg Stadts ( die Zonpau 
genoemt worden / ende Berdeplt zijn in peder 
Quartier met een Brief ken/waer in be ſtraf⸗ 
fe bedri is die den mifdadiger verdient 

ee 
KRegelijt ban defe ozdinarife Bech tert heeft 

rooo, Fnweonderen onder zijn gebiedt /ende 
Hare Juriſdictie en loopt niet bupten haer 
quartier / oock mach niemandt Bechter ín dat 
quactier zijn / daer zijn Bups ſtaet. Deſe gaen 
Beg nathtg de ronde door haer quartier doẽ / 
ordre flellende op vupz ende licht / want het 
ſelbe aldaer meenighmael groòtefchade ghe⸗ 
daen heeft / om dieg Wille dat de huyſen dicht 
aen een ſtaende / oock Get opperfte geljeel van 
hout gemaeckt is / na de mantere van die van 
Bifcayen , Die op onbehoozlyeken tijdt met 
licht gevonden wort fwaerlijch geficaft. Dan 
defe wozt/ wort geappellert aen dẽ Prevooſt 
ofte Raedts·heeren / maer niet ban de andere/ 
ende dit Appel gact totben Difiteur Gene⸗ 
rael / die alle de ſchaden / bie bp hun alle bedre⸗ 
ben zijn / wederom repareert / weſhalven hp 
op hare ſprake Houdin ghendemt wordt/ 
dat'g te feggen/Berbeteraer ban'tquaedt. 

Behalven de boben ghenoemde / zünder 
noch andere particulfece Officteren/ âlp den 
Tompo, Die op de eetwaren opficht heef t/en> 
De De ſelve tareert : den Tribuc, die de Hagar 
bonden ende deughnieten bangtende ftraft: 
den Quinche, bie alg opper- Schout is / ende 
Ben Chomcan,die Intendent ban het gevan: 
genbhups ís; defen Officter wozt veel geacht / 
ban wegen zijn voordeel ofn te moghen overs 
epnbe ftaende ben Berhteren aen fpreken/ nà 
dat hp incomenbde eerft op zijn knyen ghebal- 
Ten hebbende/ daer dat andere Officierẽ altijt 
en Gare knpen moeten blijven liggen, 
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Over al defe Officieren ig eene die ghe⸗ 

noemt wort Quinchay,op hare ſprake fo veel 
alg Gouden-zeghel tefegghen/ díe nimmer 
tant Bof en Bertreckt/ ten (Pp om gewichtige 
— den brede ofte ruſte des Ricx betrefs 
ende. 
Zp nemen ſonderlinghe oagh-mertk/ dat 

den Biteroy / Gouverneur / ofte Auditeur niet 
enfp gheboren van die plaetſe daer hp henen 
trect / om alle beletſelen van vrienden of in DE 
cours van Juſtitie te beebinderen; … 

Nen allen defen geeft den Koning ſuffiſan⸗ 
te gagren/want het is den pleptendé op groo⸗ 
te boeten berboden hare echteren geen ge⸗ 
fchencken te gheven / als oock aen den Beetje 
teren van geene te ontfangen. Ende wanneer 
den Booden Baedt haer ſendt / wort hun wel 
ſtritktelijt geordonneert niet toe te laten dat 
eenigh plepter ofte Dollititeur hun befoecke 
in hare Hupſen / ofte eentge Ackte laten pro⸗ 
nonceren / dan in volle Audientie / ende alle de 
Offitieren teghenwoordigh zunde / 't welche 
in deſer voegen gheſchiedt 
Den Gechter op zijnen ſtoel geſeten zijnde / 

gaen de deurbewaerders in Den ingang bart 
de Zale/ ende roepen den perfoon overlupdt 
op / die Komt om recht te eyſſen / met eenen 
feggeride wat hpepft, Den Suppliant comt 
in/ ende fielt fith terftont ep zine knpen/ een 
wepnigb ban derechters af/ende proponeert 
dan booztd ter felber plaetfen zin verſoec os 
verluyt / gelijck den Beurbewaerder gedaen 
hadde; of vock wel bp gefchzifte/ ende als dan 
leeft hem eene der Griffiers overluydt booz 
den Kechter / Die de ſelveghehoort hebbende) 
dadelijch ozdonneert tgene hem dunckt recht 
te zn / zijn verſoeck met eygener handt one 
derteyckenende met rooden inckt. 
De Kechteren zijn door expres bevel deg 

Konings berobligeert audieitie te houden 
noch nuchteren 3ijnde/ ’t welck een ſo onber⸗ 
bzekelijtken berbondt is / dat den contraven⸗ 
teur(betrapt zijnde) fwactlytk geftraft foude 
Worden. 
So pemânt oock ín zijn Ampt obertreedt/ 

dien geeftmen terffondteen Kol in de handt/ 

De Kichters 
moeten 

nu chterens 

monts bone 
niffen, 

ſtraffe der 
ende dien moet hy / op de knyen liggende / foo overtreders 
lange baft houden tot dat de bergaderinghe de Kechterẽ 
fclhept: ende dan beveelt den Richter eene der 
Beulen die daer tcgenwoozdigh is / hem met 
ſtocken ſo Geel Magen te geben als de miſdaet 
dan verdient heeft/ ende dit en is onder hun 
voorts geen ſchande meer/ want dit gebeurt 
dickmãel. — 
Fu alte Proteſſen / ſo tivile alg criminele, 

„plocederert de Bichterenaltijt bp geſchrifte / 
maken hare ackten/ ende examineren de gez 
tupgen openbaerlijck ín tegenwoozdighepdt 
ban deoffſiciers / op dat teghen haer geen bee 
drogh ofte liften ghebzupekt en werde/ bras 
gende dat niet gebzacdht endient/ ofte fehrijs 
Bende datfe niet en bekenné: fo dat in alle dins 
ghen feer Goede achtinghe ghenomen Wort. 
JDe Kechters tellen over alde Bupfen die 
ín bare Juriſdicktie zijn/ flellende de felve by 
thienen in geſchrifte op een berdeken/tWwelcs 
Ee fp opt laetſte huys ban de thien hanghen / 
aldaer zin gheftelt de namen ban de thieu 
Meeſters der Pupfaefinnen/met een Ordon⸗ 
nantie/ door Welcke ven peder belaft wort / 
dat foo Haeft fp vernemen (ulle dat pemrandt 
van hun pets tot nadeel ban de Hepublijcke, 
ofte der gebueren gedaen fal hebben/ 'tſelve 

dadelijck den Gerechte te Hennen fullen ghe⸗ 
ven / op dat hy een ander ten erempele aber 

ftvaft werde ; ende ſo wie oock Lerfupmt den 
| \ anderen 
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anderen Aen te bpenahen/ des feyts bewuſt 
zijnde / moet deg miſdadighers berdiende 
firaffe felver dragben, Alg nueen ban defe 
thien ban flraet veranderen wil / of in een ans 
dere ſtadt gaen Woonen wil / ofte oock een 
langhen reps aenbaerden wil / Moet hp een 
Klockfken trecken / ofte op een Becken klinc⸗ 
Ken door de gantſche bupet / thien daghen eer 
hp gaet / ende alle de ghebueren zyn voorne⸗ 
men openbaren / oock vande plaets daer hp 
benen treckt / op bat/indien hp pemanden ee⸗ 
nigh gelt ſchuldigh is / ofte van pemant vets 
gheleent heeft / men dat ſelve voor zjn ver⸗ 
treck weder eyſſen mach. Indien pemandt 
vertreckt / ſonder deſe neerſügheyt gebruptkt 
te hebben / worden de andere / onder die thien 
getelt ſtaende gedwongen voor hemte beta” 
len / om datſe nalatigh geweeſt zijn de Credi⸗ 
teuren ende den Gerechte te waerſchouwen. 
De gene nu / Die hemſchuldigh zin / ende 

gen de ſchul⸗ niet en willen betalen Worden foo haeſt de 
denaers. 

XXXIV. 

xxxv. 

ſchult openbaer is / bp weygering ban betas 
linge in den Kercker geworpẽ / ende een ſeke⸗ 
ren tĳdt ghegheven/ in de welcke fp betalen 
moeten/ ende fo ſy binnen dien tjt den Cre⸗ 
diteur niet betaelt ofte bevredight en heb⸗ 
ben / woeden fp vedclijcher wife ghegeeſſelt 
Loor de eerfte vepfe/ erft WOzt dan eenen twee⸗ 
den tijt Beftelt; dan noch niet betalende/ woze 
den Wel dapper ghegeeſſelt: inſghelycx eenen 
derden tijdt geftelt zjnde/ ende noch ntet bes 
taelt hebbende / Wogden feer ſtrengeljck ghe⸗ 
trackteert. Dit veroorſaeckt dat ecn peder 
zijn upterfte blijt aenwent om te betalen/ of: 
te bp ghebzecht ban middelen verkoopt hein 
ſelven aen Den Crediteur Boog Aavegende dat 
upt vreeſe vanflagen. 
De gevangen-upfen zijn alhier ſeer moe⸗ 

velyck ende Wzeet. De mifdadigerg worden 
Daer oock feer Wzeedelijck aentanden ende 
boeten gephnight: Int pynigen der ghevan⸗ 
ghenen 18 den Opper⸗ Nichter althts teghen⸗ 
woordigh. 
„Alhoewel nu alle driejarige Kechteren al⸗ 

tijt voor hare Gedeputeerden rekeninge van 
allen haer Boen moeten gheven / ſoo ſendt den 
Pefnce cbenweljaerlijcy in peder Provintie 
andere Viſiteurs ghenoemt Leuchiz: Defe 
(fender hun bekent te maken)doortaften over 
al ende alten lupden (eer fcherpelijck/of fp pet 
vernemen konden/ Waer in den Bechter os 
bertceden hadde/ende fo ja Worden de Beche 
teren ban Gun ſwaerlijcken gefiraft/ of voo, 
eenen tijdt gheſuſpendeert / vock wel gantfcij 
ghedeporteert; behalven datfe metter doot 
niet mogbhen gheftvaft worden Lan huns dan 
Doo? evptes advijs des Konings. Defe Die 
fiteurg hebben odt macht den genen/ die hun 
in hare Ampten wel ghequeten hebben / ver⸗ 
geringen te doen/ oock hooger Ampten te gez 
ben: foo dat alhier firaffe ende bergeldinghe 
eenen pegelijcken berwetkt om sijnen ſchul⸗ 
dighen plicht neerflelck te verrichten; ende 
dit Bick tot een de befigefchichtfte Lande wer 
relt maeckt, 

Defoozten van ſtrafſe Biemen Hier ghe— 
beupcht/ zijn hangen/ branden / ende worgen/ 
de ftraffe des vuyzs is alleen gheordonneert 
teghen den verraderen des Konings. Deo, 
verſpeelders worden Daer alle ter doot hers 
oordeelt, Die het oberfgel oock toelaten ende 
libden/ Worben mede met eenige daer toe ghe⸗ 
vondene ſtraffen openbaerlijcken gefiraft. 
Daer tg op berbeurte deg lebeng berbodé/ 

dat niemant noch oorlogh boere/ noch acn 
en banghe / ín geene plactfen/ fonder expres 

Verhael van den Staet 
berlof des Konings ende nen Gaedt: Alg 
mede Dat niemandt ter Zee en Vare fonder 
t ſelpe berlof, Daer is ootk een O2donnane 
tie / Die mede brengt / dat niemant over Zee 
mach gaen handeleu/fonder al boren. borghe 
geftelt te hebben/ dat bp binnen den tüdt / Die 
Hem bepaelt wogt/ wederkeeren ſal / op pep: 
ne gan gebannen ende ont-aert te Wozdé: Alg 
mede / dat geenigh vreemdeling noch te wa⸗ 
ter/ noch te Lande in Get Aych en kome / ſon⸗ | 
der expres bevel deg Konings / ofte der Hour 
berneurs van de havenen ofte plaetſen Daer 
Ip aenkomen fal/ ’t welck de Gouverneurs 
ntet fouder groote confideratien en doen / oot 
niet ſomwijlen founder alvorens den Koning 
daer af verwittight te hebben: griet teghen⸗ 
ftaende dit gebodt oock Wel fomwijlen obers 
treden wort: Doch moet deu uptbarenden 
Koopman evenwel bogge ſtellen van op den 
plef etten tijdt weder te komen ; ende den in⸗ 
omenden vreemdeling / van nergens te bere 

nachten / eñ gene fteden te befien, Dit verlof 
Wort hun op een wit bert gefchzeben/ 'twele 
de breemdelingen opde vooefteven Lan has 
re Schepen uptfteecken/ op dat de Wachten 
Baer geen binder ofte letfel aen en doen / Wan 
neer fp de havenen Bomen infeplen. ! 
Den Bedelaergig verboden gantſch niet Tegen de 

te bedelen bp der ſtroten / ende elderg/ alg Bedelaers. 
mede eenen pegbelijcken hun niet te gheven / 
maäer Die terftont aen te brengen aen den 
Achter der Armen/ die altüts een der Looze 
naemfte ín peder plaetfe is ende Bheen ander Bande ber ⸗ 
werck en heeft / dan inden nootder Armenteforgersder 
berforghen/ (onder tegende Wet te verbeu⸗ Armen, 
ten. 
Op den eerſten dagh alg defer mannen haer 

Ampt ingaet / laten {pover al afkondighen / 
Dat pᷣeder man of vrouwe die eenigh kindt 
heeft / twelck dermaten verlamt is / dat het 
niet en ſoude konnen wertken / ſulcx hem roe 
me genſeggen / op dat daer in verſien werde; 
bie de kinderen/ Die gant{ch onbeguaem zĳn 
tot wercken ín des Konings Hoſpitael bee 
ſteet alwaer veel oude / kreupele ende afge 
ſloofde Soldaten mede onderhouden wordẽ / 
ſeer treffelyck ende fraep: op welcke Hoſpi⸗ 
talen oock uptermaten doede opficht gheno⸗ 
men wozt. Doch wozden alhier. gene blinde 
onderhouden/ waer op eenighe wercken be- 
fieedt/ Daer het gefieht niet ban noode i8/ alg 
Gm Carw ende Dg te malen, aen de Smiſ⸗ 
fe te blafen/ / ett. Wanneer een Dochter blint 
is / be ſelve Wozt/tot hare Karen ghekomen 
zijnde/ fn de Boorborghten der Stadt tot 
Courtifane qhebzuprkt/ onder welcke blinde 
Dochteren een Moeder is / die alle deſe pas 
reert ende toemaeckt/zijnde door ouderdom 
fo verre gekomen / datſe de amoureufe ſchoe⸗ 
nen verfleten heeft, De arme Weduwen mo⸗ 
ghen hare fonen ende dochteren bercoopen/ 
Waer ban de fonen meeſt aen Ambachten bes 
ftelt wozden/ om gelt te mogen Winnen/ten 
epndefp haren Kooper daer mede betalen: 
maer be dochteren moeten haer (out genoech 
zijnde) ter oneeren gebruytken laten ín de oe 
penbare Bupfen tot dien epnde Gedefifneert/ 
ende alfo haren meefter 't verſchoten ghelt 
voor haer inwinnen. 

Sp en handelenmtet Geen filbergelt dat 
gemunt fg/ maer alleenmet aſgeſueden ſtuc⸗ 
Ren ſilvers /gewogen / fo vele als Hoor de Waz 
ren bedonghen wort / ende Hebben gemunt 
koper-gelt/ Vande waerde Han een oortjen / 
zinde om paffinge te hebbẽ indẽ handel: haer 
gewichtig met’ s Konings merc geteyckat 

e 
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des Konings van China. 
De Woeckeraerg Worden alhier ſwaer⸗ 

lick gheftraft. Alleenlck is den Lerlemden/ 
Ereupelen ende blinden onderden gemeynen 
volcke toegelaten eenigh gelt op intereft upt 
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het welcke naet Weſten tight, Deſe was dert 
binder ban het Monicke⸗leven / dat aldaer 
Onderhouden wort / de welcke fn Kloofters 
woonen / ſonder (ich te vertrouwen / ende blij: 
ven eeuwelijck beſſoten. Ende om dat Sichia 
nimmermeer geê hapzen droegh / fo en doent 
zijne navolgers oock miet. a 

Daer naer hebben {peen Goddinne / ghes Dan eene 
noemt Quanina, die een Dochter was deg — 
Konings Tzonton, die drie Dochteren had⸗ hap de / waeraf hy de twee Vertrouwde, doch repen bear 
Quanina en Wilde nopt/ hem ſegghende / bat Santinne 
fp een belofte in den Wemel gedaen hadde / al⸗ gengebeden 
tt in ſuyperheyt te leben. Den Wader hier⸗ wort / eude 
om bergramt zynde/ liet haer in een befloten waerom. 

te geven / om ſich te behelpen, 

Haren Godſdienſt. 

In China zijn alle d° Fnwoonderen Afgo⸗ 
Dendfenaren/ uprgefept wepnige bande Fez 
fuitenbekeert, Vp lullen haerder Afgoden 
een deel befcheijben: Sp hebbeneenen van 
feer vreemde gedaente/ den weltken fp groo⸗ 

Beſehrhbin⸗ teler eeren: Sy (childeven hem met een lich⸗ 
ge eenigger haem/ upt wiens fchouderen drie hoofden 

XXxXVI. 

Chine foon. fpeupten/ die Deen den anderé aenſien /t welc 
beteeckent (fo fp fegghen) datſe alle drie eens 
int willen zijn; Dit (oude bpna doen gelooven 
batfe eertideg eenige kenniſſe vande Chriſte⸗ 
lcke Geligte gehadt hebben. Daer zijn dotk 
eenige nagelaten mercktepchenen (fo (p ſegge) 
ban de 12. Apoſtelẽ / doeh ſomen haer vraeght / 
hoedanighe mannen de Apoſtelen waren/ 
ſeggen fp dat het groote Philoſophen geweeſt 
zijn / Die omt haer deughdigh leven Engelen 
in Den Demel ghewozden zijn. Sp hebben 
ootkde Schilderpe van cen vrouwe / feet 
fchoon/ houdende een kindeken ín haer ar⸗ 
men/ dewelcke (p feggen ghebaert te hebben 
noch Maget zijnde, ende gheweeſt te zijn de 
dochter eeng grooten Konings. 
Op ghelooven / dat den Hemel Schepper 

ban alle fienlicke ende onttenlgeke dingen 
18/ ende betepckenet hem door d'eerſte letter 
Lan haer W/B/E: (eggen oock/ dat hp eenen 
Gouverneur heeft ober de faken daer bovẽ / 
Die ghenaemt wort Laocon Tzautey, dat is / 
ouverneur des grooten Gods, deſen aenbez 

den fp nevens de Sonne’ tmeefte: Dp geloo⸗ 
ven / dat defen nopt en (P Gefchapen geweeft/ 
maer ban alte eeuwigheyt geweeft ſp / onlich⸗ 
Gamelick/ maer ſie ljck. Jan de ſeive natuez 
re iffer noch} eenen Genoemt Canſay, deſe ſou⸗ 
de hier beneden regieren / ende macht hebben 
oBer’t lesen ende de doot der menfchen; De: 
fen Canfay heeft dep onderdanen onder hem/ 
Geeften zijnde, dre hem int Gouvernement 
bpftaen/ genóemt Tanquam,Teiquam, ende 
Tzuiquam, ende peder Heeft een onderſchey⸗ 
pelijetkemmacht. Tanquam heeft laft ober ben 
regen/ ende ’t Landt ban water te beforgen. 
Teiquam is die / door welcken den menfchen 
geboozte gevordert wort / ende heeft het op: 
ften over den oorlogh / gewas ende beuchten. 
Tzuiquam heeft het gebiedt over de Zee/ en⸗ 
De die Daer over Haren. Dele offeren fp/ende 
bfdden haer om alles daer (p macht ende gez 
biedt over bhebben. Doen haer oock Gele bes 
loften/ van ſpelen ende anderffing ter eeren 
van haer/ voor hunne Beelden te ſullen vol⸗ 
brengen / twelcft oock diehhmaels gefchiet, 
s Gelieks houden (p oock ſodanige Per⸗ 

Coonen boor hepligh / die deughdelick geleeft 
he bbẽ / ſonder pemandé te verkortẽ / genoemt 

plaetfe werpen/zijnde alg een Klooſter / doen⸗ 
be haer hout ende Waterdragen/ ende eenen 
grooten Hof / die hp daer hadde / ſchoon mas 
ken. Die ban China vertellen ban haer/ dat 
de Swanen daer bp haer quamen / ende haer 
holpen/ dat oock de Hepligen upt den Wemel 
haer water putteden/dat de Vogelen den Hof 
veeghden met hare berken/ ende dat Lant gez 
berghte groote Beeſten afdaelden ende hacer 
haut brochten: Den Koning haren Wader 
dit bernemende/ wanende dat ſy dit door to⸗ 
verpe dede / liet het vuyz daer in ſteken. Sy 
ſiende datmen dit om harent wille in brandt 

ſtack / wilde een groote ſilvere ſpelle in has 
ren monde ſtekemn/ maer terſtont is ecn groo⸗ 
ten ſlagh⸗regen ghevallen / die alle het bup? 
uptblufte, Doen ís fp henen gheblucht / ende 
heeft haer int gheberghte verfteken/ levende 
Aldaer in grooter ſtrenghepdt / ende ſeer hep⸗ 
lighljck:doch de Dader ig met Lazerpe ghe⸗ 
flagen gheworden / ende Ban De wormen op⸗ 
ghegeten/ fonder dat de IBederijnen hem erz 
gens mede helpen konden/ ban wegen de bez 
gane miſdaet. Zijne dochter doo, Godtlijek 
iugheven haers Vaders ſieckte vernomen 
hebbende / íg tot hem Ahekomen/ om hem te 
genefen/ die hem erkennende/ hem ghenefen 
heeft/ ende ban hem aengebeden geworden: 
Maer fp willende dat beletten / ende niet con⸗ 
nende / heeft een anderen Sant ſich voor haer: 
geſtelt / te kennen gevende / dat niet ſy maer: 
hy d'oorfâke daer af was: ende dus heeft fp 
haer terftont wederom na hare bozighe eez 
niahept begeben/ ende ig aldaer gheſtorven. 
Deſe wozt bp hun voot ecn groote Santfnne 
gebhouden/ende aengebeden Om ín Ben Hemel 
bergiffeniſſe fe berwerben/ alwaer fp geloos 
gen:datfe ig. » 8 
De derbe Santinne ig genoemt Neoma, 

ghebogen van Cochi inde Pzobíntie ban O- 
quian. Sy feggen datfe Dochter is geweeft 
van cene der ſoornaemſte ded Landts / ende 
datfe niet willende Houwelijcken / in een cleyn 
Splandeken vloot / recht teghen ober Ingoa, 
alwaer (peen ſeer ſtreng leben leydende / bele 
miraculen dede. Dieter Zee reyſen / hebben 
haer Beelt opt voorſte van haer Schip ſtaẽ / 
ende offeren haer dagelijcx ter Zee, 
Sp gebzupehen een fodanige mani ere ban Xxxvrr: 

lotinge / wanneer fp pets acnbangen Willen. Breemde 
Dp hebben twee ftuchfkens hout/ gemaecht manier var 
gelijck twee halve noten/aen d'een zude vont/ Haers ghe⸗ 
ende aeu d'ander zijde plat/met een draet t'faz — Bee 
men ghebonden. Defe werpen fp Loo? hare toer Ti 
Afgoden-WBeelden / doel) ſprelten Garen Af⸗ pers acne. 
Goden erft aen met geooter Ceremonien / enz bangen wils 
de beleefde woorden / haer biddende Dun te len. 
wíllen eert goet gelucht berleenen / ende beloos 
Ben met eenen foo’t wel gevalt heer te offerẽ 
fullen een fchoou vercierſel ofte eenige fpijfe: 
Dit gedaen zijnde/Werpen fp hare au 

: j Dout 

in bare ſprake Paufaos, dat íg/ Geluckige. 
@ock bidden fp den Dupvelaen/ hoewel 

fp weten Dat hp quaet ende verdoemt is / tert 
eynde ſeggen ſy / dat hp haer act lijf ofte goet 
niet en berkorte. Ô IN 

Bet getal haerder Afgoden ís fo groot / dat 
wy den Leſer door'tlang verhalen moepelije 
ſouden zijn: ſullen derhalven maer drie han 
Dare principaelſte aenteyckenen / bie bp haer 
meeft geeevt ende gheacht worden. Deneers 
ften aan defe Depligen wort genoemt Sichia, 
komende ban het Koningrijcke Thranteyco; 
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hout / eude fo bp gebal Get platte opper: 
waerts Halt / ofte een. plat ende een ront bos 
ven / dat dupden (P ten quaerften/ bekijvende 
hare Afgoden / die noemende Bonden, rene 
gen/ctc. Na datfe haer nu aldug bekeven heb⸗ 
ben/ ſullen ffe terftont wederom klatteeren / 
ende Van't voorgaende vergiffeniſſe bidden/ 
haer Gefchencken beloovende/ fo hare lotins 
ge wel gelucht . Indien nu haer verſoeck gez 
wichtigh is / ende dat het lot te lang vertoeft 
ban komen/treden (phare Weelden toe/ en⸗ 
De fmpten Die ter Aerden / ſchoppen haer met 
voeten / of werpenſe inde Zee/ of leggen haer 
het bupz aende boeten/ latende hun een wep⸗ 
nigh branden totdat het fot Wel gebalt / ja 
Reeffelen ende Aaen die ſomwylen tot Dat de 
twee fluckfkens hout vallen fofp't begeeren. 
Dit lot dan albus haer ten wens ballende/ 

XXXVII, 
Waer geloos 

maken fp groote Banketten boot hare Af 
goden/met Gefangen ende Lof⸗dichten / haer 
Bfferende een Verckens hooft / welcke ſpiſe 
ſy wanen hem alder-aengenaemfte te zijn; 
Doch nemen altĳts wegh van't geofferde den 
fnavel/ ende Klaeuwen des vogels / als mede 
de mupl ant Verkens· hooft / ende eeuige 
greynen KRüj / de vefte laten ſy op dert Altaer 
ſtaen / heſproeyt met eenige druppelen wins / 
endet andere eten ſy op fn preſentie van ha⸗ 
te Afgoden. 
Sp ghebeureken noch een ander lot/ wer⸗ 

pende veel bondelkens in een vat / waer fn cé 

Verhael vanden Staet, 
is deſen Lotzizam ban de Werelt verſchep⸗ 
Den/ latende Heel mannen dude vrouwen op 
defer aerden/Waer af alte de tegenwoordighe 
levende afgefproten zijn, Dan defen Lorzizan 
is epndelijck eenen Gefpzoten/ Die Vitey ghe⸗ 
noemt wiert/ende heeft China in eẽ Konings 
riche ghebracht/ na dat allerley oeffeninghe 
metter tijdt ban de menfchen gepracktifeert 
was. Dit ig tgene fp vande Scheppinge ens 
de Hoort gang deg wereltg gelooven. 
Alle gelooven fp d'onſterveljckheyt der XXXIX. 

fielen/ alg oock een vergheldinghe Han goet Baer geboes 
ende quaet int andere leden. Gelooven oock len/moopens 
bat de fiele haer beginfel van den Gemel PDE ortie” 
heeft / die haer een onſtervelijtk weſen Aber 
geben heeft / ende Dat De gene die / fn den lich⸗ 
hame noch zinde / na alle de wetten des lants 
geleeft heeft/ fonder pemanden te berongelijcs 
ken/ hier naer fn den Demel eeuwelijck leben 
ende een Enghel worden ſalz ende die anders 
leven / ſullen int Gefelfchap der Dupvelen in 
groote duyſtere Kerckers ceuwelijck ghe⸗ 
plaeght ende geyinight worden. Sw bidden 
ende offeren mede Loor hare afgheſtorvene 
vrienden ende magen Met feer Dreemde mas 
nieren. 
Zn alle de Steden ende Dozpen vindtmen 

bele Klooſters ende Klupſen / inde welcke 
bele Mannen ende Bzouwen heplighlyck ene 
de beffoten haer leben epndigen. 

Daer zin maer vierderleÿ ſoorten ban Hes 

J— 

XL. 
be/naopens ſetter geſchreven ſtaet ende hebbende deſe 
ie vei bondelkeng Wel onder een gemengelt / fa iſ⸗ 

erhet eng fereen kint dat met de hant eenen upt het 
ban Aecde, vat neemt / ende beſiet welche letter daer ín 

ftaetsfoecken dan daer na ín eeu boer Het blat/ 

ligteufen/ waer ban een peder znen Gene: Van hare 
rael heeft/ die gemeenlüĳck in de Stadt Sun- pref, 
tien wodnachtiag fs: defen Generael Wordt heei pd js 
op hare fpzakie Tricon ghenoemt / ende Bets rene ban 
ſorght in peder Probintte eenen Provinciael / Retigieufen. 

dat met fodantgen letter begint/ uptleggende 
tgene ín dit bladt gefchzeven ſtaet tot de fake 
die haer bewogen heeft het lot te werpen. 
Sp gelooven dat Den Demel/D’ Verde ende 

’t Water van aller eeuwighept tfamen ghe⸗ 
voeght geweeft zijn / ende bat eener Die tnden 
Hemel wag/ genoemt Tayn, door zijn groote 
Wetenfchap/den Bemel bande Verde ſchey⸗ 
de / den Hemel blijvende aê het bovenſte deel/ 
ende De Verde Aen het benedenfte, Defen 
Tayn heeft upt niet een man gefchapen / die 
fp Panfon noemen/ ende een Louwe ghe⸗ 
noemt Panfone, efen Panfon heeft door 
macht/ die hem den Tayn gaf/ cen anderen 
menfche gefchapen/ ghenoemt Tanhom, met 
noch 13. gebroeders, Tanhom wag een man 
ban grooter wetenſchap / fo dat hp alle ghe⸗ 
fchapene Dieren haréname gaf / ende kreegh 
kenniſſe / door hulpe van Tayn, deg deughts 
han alle't gheſthapene / ende de maniere om 
alles tot onderhoudt deg lichaems te appli⸗ 
ceren, Defen Tanhom ende zijn Broeders 
teelden bele kinderen / voornemelijt den out: 
ften/Tayncom ghenoemt/ hadder twaelf / den 
oudtſten deſer hadder negen / ende was ales 
naemt Tuhucom, Det geftachte deſer geloo⸗ 
ven fp geduert te Hebben gocoo. jaren ende 
dat Pepnden defe Garen Der menfthen teelin⸗ 
ge ophielt / om ſeker ongelijck dat fp den Tayn 
Bebaen hadden oock upt nijdt/ om datfe vant 
gene hp haer geleert hadde / fp nu fo veel bp. 
na Wiften/ als hy / ende hem Hoor geenen O⸗ 
berften meer en Benden/ ghelijck fp hem bez 
looft hadden, Hier naer fft gebeurt/ Dat den 
Hemel viel / ende ig van Tayn terftont weder 
opgebeurt / ende eenen anderen menfche Ges 
fchapen op aerden/ gengemt Lotzizam, met 
‘mee hoornen / Waer upt eenen lievelijtken 
roock quam/ ban welcke reut beel brouwen 
ende mannen ghebozen wierden, Epuvelijrk 

— —— — — — — — — — 
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die alle Conwenten viſiteert / ende den qua⸗ 
lijck· levenden cenſureert. Defengdrovinciael 
beſorght oock in yeder Convent eenenDhere 
ſtenals Prioor zjnde)dien alle d'andere moes 
ten gehodrſamen. Den Generael behout dit 
Ampt fo lange Ip teeft/ ten fp om mercktelijts 
Re fauten bp hem begaen:eft wozt vanden Kaz 
wing ofte zijné tact gehoren. Is gekleet met 
fodanige koleur ban zijde/als zijne ordre mes 
debrengt / namelijck/ of int ſwarte / bleeck / 
bruyn / of wit / welcke de bier koleuren Der: 
Beltgieufen zyn. Als hp upt zijn Logement 
gact/ Wort Hp ban Lier oft feg mannen / ghe⸗ 
kleedt in deſelve koleur / op eenen gouden of⸗ 
te JRarberen ſtoel ghedragen. Defe Monit⸗ 
ken gaen langs de flraten bedelen / ſinghende 
ende klinckende met klepne bellekens/ ende 
andere Inſtrumenten Haer hooft ende baert 
is geheel kael geſchoren; eten int ghamepn; 
haer ordinaris kleedinge is Lan Saepe · Bid⸗ 
dende ſpreken ſy tegen den Hemel / díe ſy als 
eenen God achten ende eeren; oock tot eenen 
Sinquian, Gnbenteur ban haerluyder Mo⸗ 
niche-leven. Des Landts Wetten verbies 
den der outſten fonc te mogen Monick wore 
den/ Want die is verſchult — vader ende 
moeder te onderhouden fn Haren ouderdom, 
Des muchtens ende savonts offeren (p has 
ren Afgoden PWieroock/Aloehout/Benjoin/ 
ende Capolack/ ende eenige andere Welrupte 
kende Weedt. Wanneer eenigh Schip tee 
Zee baren ſal / wort het ban hun cerft gehey⸗ 
light / doo? ofſer handen / Die ſy int voorſte deg 
Srhips doen/ alwaerde Chineſers hare Be⸗ 
de · kameren hebben / preſenterende den aldaer 
ſtaenden Afgoden Papieren / met verſchenden 
Beeldeniſfen beſchildert / klinckende eenighe 
kleyne klochfkeng; eerende oork den Dupe 
bel met cenen opdat hy haer nfet en beſtha⸗ 
dige, Wiernaetenende drincken fpljaer wed 

ende 

— 



des Konings vanChinä;. òf 
ende wanen dande Sthippers ende Bootf- 
goeien ban alle toecotnende ongevallen 

‘Beerlijck berblijdt te fullen ziju. 

Genealogie der Koninghen 
van China. 

EEN O Bente dat Vitey (gelijck wy gheſeydt 
hebben) dien was / Die China in een or 

ningrücke oprichtede / (ullen Wp door hem 
beginnen/ komende tat den genen de tot Dez 
fen tegenwoozbigen Hare regeert/feggende 
met eenen pets ban defer Pzincen Gare Daz 
den ende aenſienlickſte geſchiedeniſſen. 

fe _ Vitey wag dan den eersten Voning van 
ninge van Cltùra, van den welcken men bertelt/ dat hp 
China,ghee ſoo hooghe ſoude gheweeſt hebben als fe den 
noemtVitey. Chineefe maten/elck{o Geel doende alg twee 

Derdedeelen Han Spangien; fa dat hp hier el⸗ 
len ende twee derdedeelen land was:tuſſchen 
bepde zijne ſthouderen Was (ee ſpannẽ bzeez 
De; Wad oock fo dapper ten oorlogh / alg hp 
lang was. Wp hadde eenen Kapitepn/ ghe⸗ 
noemt Lincheon, die Boven alle dapperheyt 
ende flerchte/ oock met qeoote voorſichtigh⸗ 
heyt begaeft was / fo dat Gp onder zijnet Loe 
ning Vitey alle defe groote ſtreecke Landts 
brachte / ende fich tot een dutſagh des gant⸗ 
fchen werelts ſtelde. Deſen Koning (eoghen 
fp) heeft ghevonden de maniere van rocken / 
de Lerwerpen/ Schepen ende Boutfaghen! 

ag mede een vermaert Werch-meefter 
ban Timmeragie ofte Metſelrpe / fo dat hp 
Beel treffeleke ghebouwfelen opmaken liet; 
Was deerfte dre opbzocht Datmen Goudt / 
Peerlen / Gefteenten/kleederen van Goude 
ende Silbere Lakenen / ende Südedz / aghen 
mochte Wllezing Bijer Gulwoonderen bere 
Deplde hp in Dteden/Dorpen/ende Gehuch⸗ 
tert, ordonneerde dock alle Ambachten ende 
Dienften; dat mede ſich met geen ander. Am⸗ 
bacht en foude bemoepen/alg met ’t gene zn 
Dader ſich bemoept hadde/ fonder fpecfael 
conſent des Konings / ofte zijner Gouver⸗ 
neuren: Alle die van eenerley Ambacht ende 
ſtaet Waren/ liet hp in Eene ſtraet woonen; 
dat oock geen vrouwe ſoude fonder arbepden 
Wefen/of mofte int Ambacht Haers mang be 
ſigh zn / ofte met (pinnen: Welcke Poet foo 
bũndigh was / datſe felber ban zn epghen 
brouwde onderhouden is geweeft, Defen Hoz 
ning hadde Lier vrouwen / ende 25. kinderen 
ban haer/ ende regeerde 100. jaren: Dan hem 
tot op Den Koning die dien grooten Mupz 
leggen liet / hebben 116, Koningen geweeft/al 
upt denſtamme Vitey, De welcke geregneert 
hebben 2257, jaren. Defe am deg lange 
hepyts wilten/en ſullen wp alhier niet alle fiels 
len / maer alleen de noodighſte / om de ſucceſſie 
des KNroons te volherden ban deſe 116, Hoz 
ningen af tot den tegenwoordigen toe. 

Den laetſten uyt Den fleme ban Vitey, 
was genoemt Tzintzon, ende was dien die 
Defen grooten Muyz opmaken liet / fiende 
fich aldaer van die zijde ban de Tartaren fo fel 
befprongbhen, Epndelijck/ om datter ín dat 
werck fo beel volcx ſtarf / is hp ban belen gez 
haet geworden/ fo datfe op hem tonfpiveers 
den/ om hem te dooden / gelück fp oock deden / 
geregeert hebbende 40. jaren / met éenen 3 
nenfone/ genoemt Agutzi, met hem. Deſen 
met zinen (one doot zijnde / namen fp tot has 
ren Koning eener Ghenaemt Anchofau , een 
man ban grooten berftande ende Dapper; 
Defen vegneerde 12, jaren. 

Defen ig gefurcedeert zijnen fore Furey; rez 
eerde 7, jaren / ende ftarf jong zünde. , 
Dooꝛ deſens oBerlĳden/ is zón MBoeder/ 
die Van Koninglücken bldede was/alleene in 
de Aegieringhe ghebleven/ regeerende (tot 
groot genoegen van peder) den tijt van 18, 
Jaren; ende om datter aleen mannelijk oit 
upt haer gheboren en Wag/ 18 een fonc ban 
baren fone (Die hp bp een ander vrouwe ghe⸗ 
teclt hadde) ghefuctedeert ; defe tegeerde 23, 
jaren / ende hadde tot Succeſſeur / 

Cuntey, zijnen fone/ Die regeerde 10.ſaren/ 
S.maenden. « 

Huntey; fette ban Cunteys regneerde naet 
hem 54. jaren. 

Chantey zijnen fone regeerde 13.jarert, 
Ochantey, (ucredeerde sijnen Bader / ende 

tegeerde 25 Jaren 3.maenden. 
Cantey, fone van Ochanrey, regeerde 16; 
jaren 2.maenden. 

Tzentzey zijnen fone regeerde 26; jaren 45 
maenden, 
Authey, ſone ban Tzentzeystegeerde maer 

6.jaren. 
Pintharey, zijn ſone / regeerde 5.jatein. 
Tzintzumy, den broeder ban Pintarey, ſut⸗ 

tedeerde/ om dat zjn broeder onghebhouwes 
lckt frarf/ regeerde 3. jaren 7.Maenden. 
Huyhannon, harer bepder Broeder ſucce⸗ 

deerde/ ende regeerde 6. jaren: 
Cumbum; forte ban Huyhannons regeerde 

32 — ires 
entey futcedeerde zijnen Vader / ende re⸗ 

geerde 28. jaren. 
Vnthey zynen ſone regeerde 13 jaren. 
Otheyis hem geſuccedeert / regeerde ſeven⸗ 

thien en een half jaren. 
Yanthey, ſone van Othey, regeerde maer 

8. maenden 
Authey zijn forte regeerde 19. jaren. 
Tantey zjnen ſone / regeerde maer z. maen⸗ 

en. 
Chitey sĳnfone regeerde een Jaer. 
Quantey, zjnen broeder volghde / regeer, 

de 21 Javen. * 
„ Linthey, fone van Quanthey; regeerde 22, 
jaren. — Joek —J 

Yanthey, zünen fane / regeerde 31. jaren, 
Defen hadde klePn berftant/ foo dat hp vart 
een peder feer gehaet wfert: eyndelück heeft 
eenen Laupij, zunen Neve / tegens hem geres 
belleert/ gheaſſiſteert zynde ban twee Midde 
ren/ Gebyoeders/ die doemmaelg ten Hove 
waren / dappere Edelmannen / d'eene genoemt 
Quanthey, ende d'andere Trunthey, die de⸗ 
fen Laupij, ſochten Koning te maken. Den 
Oom bernam dit/ nochtans was Ip fo Îaur 
moedigh/ dat hp dit quaet niet en Dozfte 
voorkomen ende tegenſtaen / ’t welcke oorſa⸗ 
Ee was / datter doort gantſche Rücke ſich bes 
le partpen opwierpen / ende Loornemelijck 
bier Eptannen/ genoemt Cincoam, Sofocs 
Guanfian, ende Guanfer. Teghen defe heeft 
Laupy gheoorloght / onder deckifel ban zijnen 
Oom te faboziferens doch Heeft na eenighen 
tit met Cincoam brede gemaeckt / nemende 
zijne Dochter ten houwelijck ; beoorlogende 
terftont de dzíe andere Tprannen met hulpe 
ban zún Schoonbader. 
Doen ig dít Bick in Drie partpen Lerdeplt 

gheweeſt / Waer ban Get eene ende 't booze 
naemfte Laupy bolchbe/na de doot Ban zijnen 
Oom, ’t andere Sofocs ende Het derde Cin- 
coam, Schoonbader Ban Laupy, 

Yet Arck is aldus eenigen tit ghebleven / 
tot dat Cuichey, een fone Ban Laupy, nazijnus 

Daders 
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496 Verhael van den Staet, des Konings van China. 
Daders doot quam te regeren. Tegen befen 
ig wederom opgheſtaen eenen Eptan/ ghe⸗ 
naemt Ciambutey, dan 18 ban hem omghe⸗ 
bracht / ende ’t Rütk / dat nu bp de 41. Karen 
gedeplt hadde geweeft, Wederom Hereenicht/ 
Waer over ip 25 Jaren daer naer alleen gerez 
gert heeft. 

_ Fontey zijnen fone regeerde naer hem 17. 
jaren, 
Wt deſen fam ſproten 15. Koninghen / die 

tſamen regeerden 176, jaren, De lejte deſer 
Wag Quiontey, te Jen wien den Tyrqu Tzo- 
bu opjiondt. iwan defes bloct quanſen 8. Ko⸗ 
ningen/ regerende 62.jaren. Tegen den laet 
ften/gerocmt Sitey, verbief ſich eerie Cotey 
upt wiens ſtam gefpeoten 39u vf Koningen / 
Die 24.zaren regeerden. y 
Den lactften ghenoemt Othey, wiert ghe⸗ 

doodt van eenen Dian genoemt; Ende Upt dez 
ſes ſtam ſproten vof koningen, deſe regeer⸗ 
Den 31, jaren. Teghen den laetften van deſen 
hupſe verhief ſith Tzuy, ende hebben na hem 
gevegeert drie Koningen ban zjn gheſſachte 
den tút Han 37.jaren, … rvh 

Tegen deſen laetſten ig opgeftaen Tonco, 
die pet Mick ſeer wel vegeerde/ende Beeft 21, 
Aoningen tot Suctteſſeürs gehadt / al upt zij 
nen ſtamme / de welcke regeerden 294, Jar en. 
„en lastften genoemt Froncon, Wag aen 

zijns Waders Bupfvrouwe vertrout / ghe⸗ 
noemt Baufa, bie feex (choon was; hebbende 
Haer alboten upt een Kloofier ghetrocken, 
Daer (p haer ín begeven hadde/op dat bp haer 
trouwede, Defe vrouwe liet hemm epndelck 
ombzenghen/ ende regeerde Bet Bick alleene 
den tjdt ban 40. jaren. Ware Hiſtorien mel 
den / dat defe Hroutwe gantſch ontuchtigh ene 
de onkups van leven Wag/ ende hebbende 
Haer laten ghebru pcken ban de grootfie Hees 
ren des Gickg/een Edelman bau (lechter af> 
komſte trouwde / op datſe alfo.te beter Dare 
welluften verſaden mochte: doch eer (Pp hacer 
Bertrouwde/ liet fp alle de. Knechtjens ban 
haren eerſten man emb2enden/ op dat haren 
Pete aen de Kroon geraken mochte. Doch 
de Bijckf-genooten hare meyninghe verſtaen 
Bebbende/ ende Herfoepende fodanigen mas 
nieve Banleben/ lieten eenen Waftaert-fone 
Haers eerſten mans, epfoctken/ dien (pamet 
ghemeyn verdragh tot haren Koning berkor 
ren:defen noemdemen Toùtzon, Die oock o⸗ 
ver deſe ondeugende vrouwe gefivende Fur 

fticie dede. Wt deſes flam zijn ghefpzoten fes 
bert Koningen / die 120.jaren regeerden, 
®enlactften Wiert ghenoemt Coucham, 

tegen den welcken ecner opftont/ Die Dian 
gebeeten Wiert/ die het Romngrick in nom / 
ende zijn twee Koningen uyt zuen ſtanme 
hem gefuccedeert/defe regeerden 18. jaren. 

Outon verhief ſirh teghen den laetften de⸗ 
ſer / ende warten Van zijnen ſtamme 3. Konin⸗ 
ghen / die maer 15 Jaren regeerden. 

Outzin rebelleerde tegen den laetften dez 
5 dzie / latende maer twee futceffeurg ban 
emnaer/ die maer 9, jaren 3. maenden ver 

geerden. 
Tozo ig opgeftaen teghen den laetften/ bp 

ende zûn fone regeerden maer 4.Jaren. 
Anchiu boerde oorlogh tegen den (one ban 

Tozo, doode hem / ende fuccedeerde int Aut / 
bp ende twee ban zyn ghellacht regheerden 
maer 10, Faren. 
_Zaitzon, ban den ſtamme Han Vitey, eer> 

ſten Korung / berbief fich teghen deſen lacte 
ſten B— Anchi, ende doddde hem. 
Mt den ſtamme deſes Zairzon fproten 17. 

Koningeu die ſeer vzedelijck den tijt ban 320. 
Jaren regeerden. H 

®enlactften deſes gheflachtg Wiert ghe⸗ 
nocmt Tepim, teghen den welcken gekomen 
ís ben Brooten Cham van Tartarien, genoemt 
Vzou, die in China quam / ende vermeeſter⸗ 
be dat / fo dat negen Tartariſe Koningen ale 
daer regneerden den tijt ban 93 Jaren. 

Tzintzoum, be laetſte vande geghen / was 
fo ontuchtigh/ dat hp oorſake was/ bat het 
Bick ſich beronteentahde/ ende alle hepmer 
Ijcheu tot haren Komug kozen cen gebeeten 
Hombu, een dapper —— uyt den 
Stamme der ouder Koningen / die Heel volt 
bp een vergaderende / de Tartaten upt gantſt 
China verdreef. 
Wan Het ghellachte deſes Hombu hebben 

geregeert twarlf Koningen / daer in begre⸗ 
pen den teghenwoordigh regerenden: De elf 
beozgaende hebben gheregeert den tüdt ban 
200. Jaren. Die nuregeert/ Woet ghenoemt 
Bonog, ende is int Acke gefueredeert dooe 
be doot zns oudtfien broeders / die ban 31 
Paert afſtortende / ſaxf. Wort gheacht ſeer 
belceft / ende verſtandigh te zijn / alg mede een 
goet Gerbter. Is met een zOner Nichten gee 
ger, bp de welcke Pp eenen fore gheteelt 

eft. v 

de 

Ver 
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Kort Inhoudt: 

iT Enode / bieedde/ omgangende grenfen ban lapon: berdeplt in drie 
Leden; ende hoe veel Rijcken ende Heerlijckhenden peder lidt bez 

4 grijpt. 2-Belchrijbinge van den ouden Dtact deſes Landts / Dorus 
maels doop eenen Prince beheerſt genoemt Vo, ofte Dair. 3. Bande Hooft: 
(tadt Meaco, Offacaye,Bunquo, ende andere; hate gelegenthent erde grootte. 

4. Goetbhepdt deg Lochts deeg Kijcx/ overvloedigh zijnde in Kijs / Meta⸗ 
len / Goudt / hooghe Cederboomen: in Dieren ende Gevogelte. Dan twee 

wonder hoogte Bergen; d'eene tot ín De wolcken Arechende; d'ander altijt 
brandende ende vlammen uptTpoutwende. s-Dan de vernuftheyt der Ja⸗ 
ponoiſers/ alg mede Han hare bequame diſpoſitie des Lichaems: de manie⸗ 
te ban haer hullel / dranck / eten ende ſlapen: De verwe haers aengheſichts / 
hare ſprake / ende letreren daer (p mede ſchrijven: hare wapenen / ende Vni⸗ 
verlitenten om de Jeught te onderwüfen. Haren rijckdom in den handel 
van Kijs / Paerleñ / Gout / ende koſtelijtke gheſteenten. 7. Dan de inkomſte 
Des konings. s. Hare ſterckten ter Zee / ende Gouvernement / ende eerſte⸗ 
ek ban de geltadighe veranderinghe Der Princen / Gouverneurs der Pro⸗ 

intien. 9. Dan de drie voornaenſte Magiſtraten / Zaco, Vco, Cubacama, 
ende De vijk Ordren / in de welcke het vole verdeplt ig. 10. De ſtraffe dev mil⸗ 

dadigers. 11.Dan de Godtlooſhent der Japono ſen / berlakende De voorſie⸗ 
nighepdt Godes / ende d'onſterffelijckheydt ber ende van ien 

eren 
—* 
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498 Verhael van den Staet, 
ſteren / genoemt Bonzes, verdeplt ín elf verfchepden ende contravie Seckten. 
2. Dan hare Tempelen / ende Goden / Fotoques ende Cames, ende de ghe⸗ 

ftadige berk hijninghe det Dupvelen ende Beelten ma berfchepden forme: de 
liſtighendt ende tgewelt dat fp ghebeupecken om haer te Doen aenbidden. 
13.Ceremonten in de wptbaert der Lijcken ende dooden ban de Japonoiſen. 

2 En Tapon ofte lapan, eertijdts 
ENE Chryte ghenoemt/ ende Zipan- 
Se \ gry foo Marcus Paulus Wwil/ ig 

een lichacm ende Berfamelinge 
DAS Ban bele Eplanden/ van een gez 

Ber ſſchepden dooz klepne Golffen/ 
Engden/ ende Draepinghen der Zee; ende 
ſtreckt ſith ban den 31. graedt ban hoogbte/ 
tot den 39. toe, De lengde deſes Kants 1e by⸗ 
na ban zoo. mijlen: zijne bzeedde loopt onge: 

lujck / op ſommige plaetfen ro, op andere Lan 
30, mijlen beeet zijnde. Defe Eplanden fien 
ten @often na Nova Hifpania, ten Poorden 
na Tartaryen, ende andere onbekende volcke⸗ 
ren; ten Weften na China, ten Supden na de 
onbekende Landen/ met een Wijde Zee tuf 
fchen bepden. Det begrijpt 66.Klepne Konings 
rücken / ende worden ghedeplt fn drie boots 
naemfte Leden/ Waer af het principaelfte enz 
De eerfie ghenoemt Wozt lapan, begrijpende 
53. Heerljckheyden ofte Roningrücken welt⸗ 
kers maghtighſte zĳn Meaco, ende Ama- 
gunce. Den koning Lan Meaco hecft onder 
hem 24.of 26, Koningrücken / ende díe ban 
Amagunce 12,0f 13. Det tweede lidt wozt 
Benoeut Ximo, ende begrijpt 9. Koningrüt⸗ 
ken/ welckerg boornacmfte zin Bungo ende 

L 

Figen. Wet derde lidt is Xicoum, begrijpen: | 
De 4. Koningrÿcken ofte Heerljckheyden. 

De voornaemſte ende doorluchtighſte dez 
fer Ricken zjn Die ban Coquinay,‚fín de welt⸗ 
Ee de Vermaerde Stadt Lan Meaco ig ghele⸗ 
hen. _ 

gaande oude … Gertüdts beeft Het gantfche lapon onder 
Wegieringge eenen Koning geweeft/ diemen Vo ofte Dair 
aller Defer noemde / ter tijdt toe dat eene defer Monar⸗ 
Kanden/ens chen ſich te ſeer in Be Welluften wentelende / 
be boe bie bande Gouverneurs zijner Provintie Vers 
ban een ghe⸗ acht wiert/ ende meeſt Lande Cubos, die de 
Depltgher (mee voornaemſte Gouverneurs wWaren/ 

(waer Van deene Des anders macht daer naer 
gheheel t'onder bzachte) fo dat defe alles in⸗ 
namen Watfe mochten/ ende beroofden den 
Dir van zijn goederen ende Handen. D'eers 
gierigheydt dagelijcx toenemende/ is als nu 
D'een/alg nud'ander gerebolteert / eũ dan dit / 
dan dat landt inghenomen/ onder den naem 
van lacatis,dat 18 Koningen te feggen: Even? 
Wel lfeten fp Den Dait den naem ban Beer oz 
ber Det gantfche Iapon behouden / doch fonder 
eenige macht ofte gebiedt ober ’t felbe; ende 
ter nauwer noot fullen de Princen / gegrenft 
aen Meaco, hem Ban lftocht ende Kleedine 
hen berforgen Willen/ fo dat nu deſen Dair 
met meer en ís alg een fchaduwe Lan den ous 
den Daïr van Tapon: maer ín plactfe banDaïr 
tfedert soo, jaren hertwaertg/ wort hp ghe⸗ 
noemt Deere ban Koquinay, ende Printe ban 
Tenze, alwaer de bf Koningrijcken rontom 
de Dtadt Meacozijn/ defen wort ghenoemt 
Souverepn Monarche van Tapon, gheltjck 
geweeft is Nobunanga, ende na hem Faxiba, 
een Ban zijne voornaemſte Hooftmannen / die 
ten minſten so, Koningrücken onder hem 
bracht: ende gelijck tegenwoordigh is Taico- 
fama, ofte Taico, 
De boornaemfie Stadt Han hae fgMea- tus 

co, Die z1, mijlen inde rondde gheweeſt is / 

Î 
El 

| 

— 

| 

doch nn boog De civile ooglogen der Japo⸗ 
noiſen wel een derdedeel ghenundert. Alhier 
houdt fich de voornaemſte Magiſtraet van 
lapon, beſtaende tn dzfe mannen. Dacr naer 
iffer de Dtadt Oflacaye,die groot ende mach⸗ 
tigh is, ende (foo men ſeght) de rschfie ban 
geheel Ooſten. In deſe Dtadt Woonen bele 
Hooplupden/ vari Welcker de minfte wel 
30000, kroonen rijck zijn. Bungo ig de boor 
naemſte Stadt in zijn Contrep/feer bequaem 
gelegben zijnde. Coyo fg een Stadt / toeghe⸗ 
wijdt een ſekeren Bonze, genaemt Combo- 
datli: alter wozden alle De Princen begra⸗ 
ven / ofte fofe elderg gelepdt worden falmen 
alhier ten minften een zijner tanden fenden. 
De Stadt Piongo(geleGen ban Meaco 18, 

mijlen) wiert meefitidts in den oo logh Lan 
Nobunangagheruineert; ende fg in den jare 
1596. dooꝛ aertbebinge wel Half verſoncken 
ende terneer ghewotpen/ ende korts daer 
naer fg de reſte berbzant Dier leggen noch de 
fteden Amangafaqui,een hupfe Stadt / 5. mij⸗ 
len Bande Zee / recht teghen ober Sacai, als 
mede Voſuquin, Funay, Toſam, ende veel 
andere. 

Geftalteniffe. 

De Toͤcht deſes LTandts is feer ghefont/ 
alhoewel Get de koude/ ende fneeuw (eer ou⸗ 
derwozpen fs; ig oor wat Berghachtigh ende 

Iv, 

onvbꝛucthtbaer. In de maent September 
Wozt alhier den Gijs gheooag/ ende ín de 
JBep-maent het Toorn. D'inwoonderen 
graven heei Metaels upt der Aerden: oock 
fegbt Marcus Paulus Venetianer / dat ín zynen 
tijdt fo beel Goudts in dít Landt ghe bonden 
wiert / dat des Konings Paleys met gouden 
Platen bedeckt Was. Daer zijn veel Boor 
men/ die d'onfe ſeer ghelbef: zjn: ooch zÚnder Bange ende 
ſo hooghe ende dicke Ceder Boomen / datde —— 
Timmerlupden bare Pilaren in de Tempe⸗ 
len daer af maſten / oock Maſten ban Schee 
pen/ hoe groot het oockſy. An de Wepden 
ende langs de Velden ſietmen Hele troppen 
Oſſen ende aerden; in de Wilderniffen/ 
Wolven / Haſen / Wildt verckens / ende Here 
ten: oock veel Faiſanen / End vogels/ Tor 
tel dupven / Guackels ende Hoenderen: fp 
hebben noch Boter noch Olye van Olpben/ 
dan alleen Olye van Walviſſen. %lle tamme 
Dieren / die hier zijn; hebben fp oock, Onder 
alle de Bergen / die ín alle defcEplanden zyn Twee upte 
vintmer twee voornaemſte / Waer Ban den termaten 
cenen fo hoogh fs/ dat hy verre in de Woles —— Bere 
kenrvepckt/ ende Wort ghenoemt Figenoia- BM. 
ma: d'andere brandt altijbts/ ende werpt gez 
ſtadighe vlammen upt, 

Hare Zeden. 

De Japonoiſers zĳn ten meeftendeele ſub⸗ 
tijl / verſtandigh / loos / leerfaem ende goet 
van memorie. Men berwijt daer niemandt 
züne armoede:men vliet ende vervloeckt den 
achterklap / diefte / tghebruyck ban ſwee⸗ 
ren / ende alderley tups-fpelen. Sin ten mees 
ſtendeele fris ende robuſt van lithaem / kon⸗ 

nen 



_desKoniags van lapon: 
nen tot de 6o jaren de Wapenen dragen, Beb: 
ben wepnigh baerdg; Deen ſtrückt zijn Hooft: 
Dart voorwaerts / d'ander achterwaerts; 
e Boeren dragen het halve hooft kael / ghe⸗ 

lyck oock't ghemeyne volck, Int eten ghe⸗ 
bzupeken fp twee kleyne ftochfkeng/ daer fp 
feer aerdigh de fpijfe mede Weten te Vatten; 

fittende op matten/ daer ſy oock op Aapen: 
Ale fp gaen eten/ doen (p Gare fchoenen ende 
kouffen upt/ op dat fp de matten niet vupl 
en maken: d'arme lupden / voorneemlick 
langs den Zee-kant/ leven ban Krupden / 
Rijs ende Wig; doch de Ricken maken goes 
De ciere / Peder Gevecht wort de Tafel Berans 
Dert/ die Ban Cederhout gemeenlijck ig; hare 
Confituren wozden op de maniere van Pp⸗ 
ramiden gemaeckt/ende vergult / met uptfte 
Eende Ceder-tachffkeng:, Sijn meer brupn / 
Dan Wit/ verdzaghen gheduldelck den ars 
bepòdt; zun eergierigh; verdragen niet Geers 
ne ongelick; konnen de wrake feer aerdigh 
diſſimuleren· FBen Linter die hare kinderen 
Berfmoten/ fa haeft die gebozen zijn; om de 
moepte bant opvoeden te (houwen: hebben 
maer een ſprake / maer dermaten met verz 
ſchepden Woozden bermengelt/ dat het ſchij⸗ 
nen geelderlep fpraken te zijn. Pare Charace 
teren betepckenen gheheele woorden. Daer 
geweer ig/ sen Aoer / Kortelas / Poignaert/ 
ende eenighe andere lichte wapenen. Gaen 
meefitĳdts blootg-hoofts:fiouw-dragende/ 
Kleeden fp hun fnt Witte: Baren leckerſten 
dranek is water/ Gemengt met felter kofter 
Inef pouder/ genoemt Chie; ſommige deine 
Een oock Wijn/ die (Pp ban den vreemdeling 
koopen. Inde Stadt Banoum,ig een Acade⸗ 
mie/ daer hare Petefteren (Bonzes) leeren/ 
ende de jeüght onderwüfen, Sp gebrupeken 
de Bzuckerpe/ gelijck wp; 

Hare Rijckdommei. 
‚Fn Iapon woꝛt feer grooten handel fn Beel 

dingen gedreven / Want bebhalven den Bis/ 
Diemen aldaer Beel aen den bzeemdeling ver⸗ 
koopt; wozden oock eel Peerlen / (die groot 
Ende ront/ maer root zijn / doch meer alg de 
witte geacht ) geladen ende verkocht. Daer 
zijn oock feer heel koſtelücke gefteenten/ende 
peel goutste reuplen: want defe twee dingen 
aren dit Koningrück gants machtigh ende 
rijck. — 
Behalven dat de andere Koningen deſen 
Koning berplicht zjn veel ghefcheneken te 
gheben/ oock ín tijt ban gozlogh ende vrede 
te dienen / wordend er noch in de Provintien 
vergadert tee millioenen Gouts aen tig: 
waer bp afghemeten kan worden Wat d'íns 
Eomften ban d'andere dinghen bedzaghen/ 
waer af (ming weteng) bp ntemanden nopt 
gheen bolkomen veleninge ghemaecht en is. 

VI. 

vii. 
De 

inkomfte. 

Hare Sterckten ende Gouvernement. 
Men kan genoegh bekennen hoedanigh de 

ſterckten ende macht Ban defen Prince iB/na- 
Dien Dat Faxiba, die voor den tegenwoordigh 
Beerfchenden regeerde / van mepninge wag 
na dak Bp geheel lapon onder zijn gebiet gee 
bracht hadde (ín welcke hy met een groot 
Bep? so. Koningrückẽ conqucfteerde) gewel 
diger hant ín China te trecken; hebbende tot 
Befen epnde hout doen afhacken om zooo, 
Schepen te ttmmeren/ tot overvoeringhe 
ban zijn Bers. Voorts zijnde Japonoiſers 
feer dapper) fo Dat haerder cen Klepn ghetal 

VII, 

409 
an grooten hoog Chineſers litht verjaghen 
an, 
Het Gouvernement Gan lapon is feet ver⸗ 

fchepden Lan die manier die bp ons in Euro- 
pa bekent is / aengbefien De macht ende aen⸗ 
ſien deſes Prins niet en beftaet in zn ordina⸗ 
riſe inkomſten / ofte inde vriendtſchap der 
Volckeren / maer in authozitept ende Maje⸗ 
fiept/ want fa haeſt hp eenigh lande verovert 
heeft / dat verdeylt hp terftont onder zine 
vprienden / ende goetgunſtighe / op Die condi⸗ 
tie / dat fp bent op haer epgen koſten volghen 
fullen met een ſeker getal volcx / ſo welin tijt 
ban vrede / alg ban ootloge, Deſe deplen dan 
dit landt wederom aen hare ghetrouſte / op 
dat fp die aldus te beter tot hare devotie ver⸗ 
binden fouden/ foo dat alle de goederen van 
lapon;fo publiche alg partituliere / van Wepz ’ 
nigh volcx dependeert / ende dit weynigh aen 
eenen die Heere van Tenze is / die op een oo⸗ 
ghenblick geeft ende neemt ’tgene hp Wil; 
maeckt Pyincen ende Bedelaers alin een oo⸗ 
genblick. Boch defe maniere Gan Hegeerin- 
ge Bevoorfaetht alhier gheftadighe opzoeren: 
eerftelijcft/ om dat den Dir Dies alhoewel hp 
gheen macht ofte Heerſchapppe en Heeft/ 
nochtang onder Det bolck feer Leel gheacht 
Wort) maeckt/ dat de Seigneurs van Tenze, 
ende B'andere Princen/fchynen altemael Tp⸗ 
rennen te zijn/ uſurpateurs van ander luyden 
goederen / berderverg der Monarchie / ende 
bpanden des welvarens van lapon:'t welck 
alle de geetwilligheyt deg boler gantſch ver⸗ 
nietight. Bier upt komt / dat een peder licht 
de Wapenen in handen neemt / verhopende 
licht groot te wozdé/ doo berklepmnge zing 
maetg. út 1 

Wijderg/ overmits de Princen dadelijer 
berandert worden /en connen ſy van den volt⸗ 
Ke fo nict bemint worden / alg Jaturele Beer 
ren; ende fp luyden ooc Haers ftactg niet bere 
feecktert znde beminnen 't eene landt niet 
meer alg “tamdere: maer hoopende dat de ſel⸗ ì 
te liebtighept die haer teen gegeven heeft, 
oock noch een beter ofte cen ander daer bp 
herleenenfal: fo dat dit volck altijt ben ooge 
logh int een of int ander Eplandt boeren, 
Maer Faxiba, om abfolupter. Beer te blü⸗ 

ven / hadt een ghewoonte Be Princen Dick: 
maelg te veranderen, op Dat Hare ſwackheyt 
hem meer onderdanighept toebrachte; ende 
fplupden door defe opdinarife mangelinge hos 
pe mochten hebben mits hem gehoorſamen⸗ 
de) haeft weder cen ander landt te befitten. 
Behalven vit wilde hp oock, dat alle defe 

hem eedt ban gehoorſaemheyt moſten doen? 
ende jaerlöcr eentghe ghefchencken toebzen- 
ghen/ houdende haer oock Hoo bit middel de 
bleugelen te beter kort ende zijnen rĳchdont 
int groepen, J nk 
Wüders hielt hp het voltk geſtadigh bee 
zigh met tinumertuge ban berfchepdert boor⸗ 
treffelijcke Pallapfen/ Tempelen/ Kaſteelen / 
Foztreffen/ groote ſteden / hebbende meeft- 
tits tot fodaniahe wercken Wel 100000, Ars 
bepts luyden int werck / alle op de koften. 
van zijne onderdanen: tot welcke werchen hp 
heel pfer beftedende/ zijn bolck ten deele ont> 
wapende / hare middelen upt-puttc/ ende ale 
fo te beter fn zijn bedwang hielt. ' 

Doel) laet ong uu Det huydens daeghſe ix. 
Gouvernement ceng fien, Gerſtelijck / zijn te Van de Drie 
Meaco bete mannen / die de boornaemfte Fira: Loornaerie 
giftraten ban dit gantfe Bick zijn; defe hete fl Pagie 
ben Souverepne authozitept ende vefol- henn 

‚veren Dan alle — eerſte / die als een 
ty Paus 
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aus is / wort Zazo gendemt / ende ig gez 
{telt over de Heplige laken bp haer, De tweez 
de genoentt Vco,ftaet over De Ampten ende 

Officten. De derde/ Cubacama ghenoenit / 
fiaet over oorlogh ende bzede, ° 

Dit bolck ig verdepylt in bf opden: Dect: 
fte is / die eenigh bewint ende heerfchapppe 
hebben: Alle defe worden met eenen name 
Tones genoemt/ hoe wel ſy oock (ghetijck bp 
ons) berfchepden ban macht zijn. D'ander 
ordee ig der gener / die laft Hebben oder Of⸗ 
ferhanden / ende Goden-dienft; defe hebben 
het hooft ende den kin kael Gefchoten/ leben 
fonder Brouwe/ende zijn in beelderlep Seck⸗ 
ten berdeplt; maer worden alle met eenen 
name henoemt Bonzes. De derde beftact in 
de Borgherpe ende de reſte des Adels. De 
vierde begrijpt het Ambachts ende Zeeva⸗ 
rent bolck ; ende De laetfte beftact int Ar 
bepts-bolck, _ 

Alle mifdadigers worden met ber doot gez 
ſtraft; oft ten minſten gebannen: Dare ſtraf⸗ 
fe deg doots ie Get (Waert: doch op ſommige 
plactfen wogden de gene die op dieverve be⸗ 
trapt 30n/ op eenen wagen rontſom gevoert / 
ende daer naer gehangen, 

Haren Godfdien(ft. 

De Japonoiſers ligghen ín alderhande 
Godloofhepdê geheel Verfopen/ hebbende fo 
Dupbelfe mepningen / dat geenigh Ehziften 
menfche en leeft/ of moet met recht daer een 
ſchrick af hebben, De Bonzes zijn hare Prie⸗ 
fterg ende. Leermerſters / berdeplt in elj ver⸗ 
ſcheyden ende teghen malkander ſtrydende 
Seckten / nochtañs daer in eens dat ſy de one 
ſtervelijckhepdt der Sielen ende de voorſie⸗ 
nigheyt Godts lochenen. Doch deſe ferveten 
haerder godlooſheydt comnuntteren fp nie⸗ 
mant dañ den Edelen / handelende niet te min 
met het ghemeyne volck van de ſtraffe der 
Wellen/ende ’tandere leben. Sp hebben ſeer 
treffelijcke hupfen/ ende leben meeft onder 
ecn, Hebben berfchepden Academien / Waer 
Ban de heerlijckſte te Frenojama ig 9. mijlen 
van Meaco. Ontent ober Soo, Haren Geeft eenn 
feker Koning Han Iapon tn deje plactfe 3800, 
Tempelen ghebouwt met hare Conventen 
Boot deſe Bonzes daer bp verſcheyden Wale 
Tepen/ ende op datfe met beguamer gemack 
fiuderen mochten/ timmerde hp aen den Loet 
ban Frenojama twee Dorpen/ welckers ín, 
Woonders Haer Lan alle noodelĳcke dinghen 
verſien moften, Defe Academie quam tot ſo⸗ 
danige reputatie, dat niemant alg der Prin⸗ 
tenende Konings kinderen/ of hare naefte 
Bloet verwanten daer ín Komen mochten/ 
fo datfe bpna het gantfche Bick ban Vome 
alleen Gouberneerden: doch de Weelde Díe 
fterche beenen tot flut hebben moet) heeft 
haertot rooverye ende dorloghen gebzacht/ 
ſo datfe in de ſtadt Meaco veel quacts gedaen 

Verhael vanden Staet, 
hebbende, eyndelijck inden Farerssr, Ban 
Nobunanga beſpzongen zijn / die Hart Bergij 
innemende / vele vermoort / ende maer 400. 
Tempelen gelaten heeft. 
De vermaerde Goden onder den Japo— 

noiſen / zjn de Fotoques ende Cami; Be eerfie 
houden fp Loor Goden/om Hare geſtrengheyt 
inttebengebzuprkt/ ende ſonderlinghe ghe⸗ 
leerthept; de tweede om Bare Arodte daden 
eude trefſeljcke vindinghen. D'eerfte waren 
meeft Prtefteren; d'andere Princten: Waerom 
ſy den Forogues om dinger ban d'andere Wes 
relt/ ende den Camion gaerdtſehe Dingen bids 
den. Doch ís hare Afgoderpe daer mede nict 
geepndigbt ; want founnige aenbidden noch 
de Donne ende de Sterren: andere aenbid⸗ 
den niet Dau den Demel / ende fchujven deit 
Berten ende andere Wilde Bieren oock eeni⸗ 
ghe Godthept toe. Dicht bp Mecao ig eenen 
@Cempel/ toeghewyet eenen die ſy den Godt 
der konften ende Wetenfchappen noemen, 
DenDupvel ne ee feer groote kont ens 
de macht om ſich bant Mechte volcxken te 
doen aenbidden/onder ſchijn ban verſcheyden 
WBeeften/die ban hem feer geplaecght ende ges 
martelt Worden; hebben hem oock eenert 
Tempel ghebouwt/ ín de weltke den Prince 
der dDupfterniffe met twee Dupvelen nebens 
hem ſtaet / waer ban d'eene Der menſchen ſon⸗ 
Den opteyckent / ende d'andere leeft die voor 
den Printe op. De mueren des Tempels. 
en befchilbert met alderhande piinen die de 

upbelen den berdaemden menfchen aen 
boen. Den Dupvel maeckt dit boterfken 
ie alle goet ende quaet fucceg ban hem 
afkomt. 
De Faponoffen houden vreemde manier 

ren ín de Lijck-uptbaerden ofte begravin⸗ 
gen/ met grooter ſtaet ende Ceremonte/door 
Welck middel de Bonzes grobte fchatten Gere 
gaderen: De gene/ wieng Erfghenamen defe 
{ware Roften niet draghen konnen / Worden 
heymelijck bp natht begraben/ ofte in de 
Puplnis-bachen gewozpen. Den God Ami- 
da is eene der principaelfte Goden noch die 
{p eeren boven beel andere/ fe datſe haer ſel⸗ 
Ben ín befleten plaetfen befluptende/ alleens 
ek een klepnlocht-gat hebbende / daer ín 
tatterdoot toe blijben/om bp hem te komen, 
Die aen de Zee-kanten Woonen / bergades 
ren een fomme geltg met bedelen/ ficken dat 
ineen Bupdel aen haer Gals hanghende/ nee 
men voorts een bijl ende Bapmes mede/ om 
de ſtruycken onderwegen (fo fpfeggen) afte 
hatken / ende gaen aldus 't Schep varen ín 
de diepte gebonden hebbende om Hare bees 
nen ende armen feer groote ſteenen / ſpringen 
ban boven neder in de Zee/om te reyſen naer 
haren Afgodt Amida, Noch hebben ſp eenen 
Afgodt Xaqui. 

Daer is oock een Seckte lenſuans ghe⸗ 
noemt /Die niet anders en gelooven dan tge⸗ 
ne ſy ſien ofte beelen, 

ers 
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gen zijnen Koning opgeltaen wag. 2.1Dan waer het komt) Date 

men in defe Landen fo licht ſulcke groote Armaden ter Zee ende 
te Landen oplichten kan. 3. Een —7 bai 1200. duÿſent ſwarte ver⸗ 

ſlagen doop Paulum Diaz Poꝛtugijs Kapitepn. 4-BDelcke Landen den Ko⸗ 

ning ban Pegu nu beſidt. Geleghenthept ende grootte deſes Landts / ende 

zijn boopnaemfte havenen. 5. Beſchrijvinghe des Koningrucx Dan Siam, 
zijne ghelegenthepde, Landen; Steden) etc. 6.Muantey. 7. Dan Camboia. 
8. Dan Campae, Syncapura, Quedoa, Ava, Verma, ett. 9.Pegu overbloedigh 

in Kijs klepne Paerden, Elephanten / ct. 10: Patürel van Die an Pegu, 
gheneyght tot vrouwen ende welluſten; dock tot De Muſijtkt ende wetens, 
fchappen. 11 Wilde zeden der Inwoonderen ban Camboya, alwaer De 

vrouwen haer naer Deg mang Doot met hare mannen verbranden / etc. 

rz Katoene·kleederen in plactfe van Wapenen Hoor Die Van Tarmaffery, 

haer Schilden van ſchorſſen van Boomen ; haren dranck van ghefupekert 

water/ ende hare Bedden ban Katoen. 13, Solemnele begravenilſſen / en⸗ 

pe Bare Ceremonien. 14. Waren rjckdom in Koophandel van Kijs Lack/ 
Gout; etc. 15. Dan des konings Guarde beftaende in Soo. Mannen ende 
30000:lephanten ; voorts ban het groot getal rijghſvolck / Dar over al 

in Pegu gebonden wort, 16, Dan de —— die in Leen ghehouden wor⸗ 
ii 

ï Masreren Eónquetten eens Wuptenants ban Pegu, die te⸗ 

ij den / 
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pen, niet alle tijt maer foo lang den epghenser leeft. Straffen teghen de 
Dootſlaghers ende Schuldenaers. 17.Dan Defes Tandts Godtlſdienſt: 
Wan het Berldt genoemt den Wader Des Menſchen / so. ſchreden tang 
zunde / etc. Bare Puelteren ende Offerhanden. 18 Daer ghevoelen vande 
Scheppinge ende ian duerighent des wereltg. Dore Algeden / ett Io. Dan 
pe Conbenten haerder Prieſteren waer af oe ſommige op hare reuten / ans 
dere op den bedelſack leven. 

Leer Wp vorder treden fn dit 
diſcours / moetmen weten / dat 

EB eenige Koningrücken van Bra- 
A NSS Mme, ofte Bracmanes,eettijtg Ons 

derworpen Waren Den Koning 
Nese WanPeguslangs de Fiviere/ens 

enaer bet Bep} Ban Chyanay, alwaer hp 
zijne Luptenanten hielt. Ontrent Go, of 70, 
jaren wag een Wuptenant deſes Konings in 
bet Nicke van Tangut, die hem betrouwen: 
De op zijn bolck dat fp hem volgen fouden/ ín 
de conqucfte/ die hp aenvangen foude/ Want 
p nu alreede door zijne Wapenen een groo” 
ten naem verkregen hadde/ revolteerde tes 
gen ben Koning / ende nam hem dit Konings 
rücke af/ alle de voornaemſte doodende / inne⸗ 
mende de ſteden ende Rijcken Ban Prom, Me- 
lintay, Calam, Bacam, Mirandu ende Ava, die 
alle ban de Brames bewoont worden / ſtrec⸗ 
pda na 't Noorden / meer alg 150. mijlen 
ere. 
Pp onderwont ſich boosts noch Meeſter 

te maften van Siam, Komende tot int geſich⸗ 
te van Odia, Booftttadt des Bijtr Ban Mu- 
antay: doch konde niet verder komen; Des 
fen genſlagh begon hp met 300000. mannen/ 
beftedende Drie Maenden om daor De fleple 
ende harde Berghen terepfen/ door groote 
Boſſen/ ende ontoedangeljche weghen / ale 
Waer hp wel zoooo. mannen verloor / doch 
Wel 200000, Diamoifers wederom ghevan⸗ 
ghen nam. Comende Daer naer Wederom an 
zün eerſte Landt / befprang hp het Lant Lan 
Pegu ſelfs / ende nam het in; daer maer in den 
Gave 1567, keerde hp weder na de entregrife 
Ban Siam, herwon den Koning / die hem ver⸗ 
gaf/ doch de kinderen bleven zove gevange⸗ 
nen/fo dat Dpt meefte deel des icx innam, 
Delen met zine Succeſſeurs Wort Vande 
moberne Buftortesfehrijvers/ Koning van 
Brame ghenoemt / om dat zijn macht-begin 
namdeof de conqueſte der Bijchen. Lan Bra- 
me; maer de Hortudijfen hem den name ge⸗ 
Hende na het edelfte ende bekentſte deel zijner 
tongqueften/ noemden hem Koning ban Pe- 
gu. Gp heeft tſedert wepnigh jaré herwaerts 
gheproeft ſich meefter temaken ban Odie, 
aendo erende wel een millioen knechten / doch 
te vergeefs. 
Het ſchynt in deſe Ooſterſe Landen wey⸗ 

nigh te zijn een Heyrlegher ban twee of drie 
hondert bupfent mannen te belde te brengen; 
aengheften de landen/ onder eenen Koning / 
Proet zyyn / beel bolck daer fn/ ende Wepnigh 
toeboer van noode hebbende / want fp faber, 
ber Ban dranck ende koft zrjn/ Dan wy / min 
Amonitie ende Beighf-ruftinge Lan noode/ 
Dienen meer op den bupt/ als om foudpe, 
Verſcheyden bewiys Lan bele Koningen fous 
den Wp konnen bybrengen / ſullen ong behel⸗ 
en met Pet gene in den Bare 1584. in Ango- 

a geſchiedt is / aenmerckens weerdigh / ende 
ban ons ſeggen een vaſt bewns gevende. 

Angola fg een ſeer tijck landt int Weſterſe 
Ethiopien , ligghende aen het Bontugriche 
gan Congo; Alhier Heeft Paulus Diaz, cen 

Portugis / Kapiteyn zinde / ontmoet op den 
tweeden dagh Febzuary een Hepreleger ban 
1200000, Modꝛen / Die Den It van an⸗ 
gala gelicht / ende tegeng hem eerdight 
hadde: doehis Gare ſeghordze Hag hef: ver⸗ 
ꝛonen/ ende ſpin op be-Blur z 

dreven: Dit geeft Dock eenighſins te kennen / 
de macht bie in haer groote Bepz-hrachten 
gelegen is / Die (na mijn Lerftandt) malcandes 
ren Dickmael meer Berbhinderen/ dan voor⸗ 
deeligh zin. dk 
Doch / om wederom tot den Koning ban 
Bramete keeren/ heeft over ettelijcke jaren 
inghenomen de Labenen van Martabana, ens 
de Tarnaffer, daer naer zÖne wapenen als nu 
keerende ten Poorden/ als nu ten Weſten / 
bekrijghde de Printen Ban Chaor ende Ti- 
ute, ermeefterende de Koningriücken ban 
Aacin ende Aracan, hebbende tot deſen acne 

lagh mede ghevoert zooooo, mannen / ende 
40000, Elephanten, 

Defen Koning befidt nu de Gichen ban IV 
Pegu, Tangut, Prom, Melintay, Calem, Ba- —— 
cam, Mirandu, Ave, ende Brame, die ten per defen 
Noorden legghen; daer na de Rycken ban Boning be⸗ 
Siam, Aracan, ende Marcin, voorts de Have⸗ boozen. 
net ban Martabana ende Tarnaffer, 

Pet Bieke ban Pegu light als cen albe 
Mane / tuſſchen de bergen/Die Han de Brames 
ende langomes bewoont werden / ende firect 
fich langs de Zre enen tot acn de ftadt Rei, 
geftelt op de kuſte ín de beerthiende drievie⸗ 
tendeel graedt/ tot Sedoc, dat op De 17.gract 
light / oock op de kuſt / go,mijlen berre/ ende 
byna ſo diepte Landewaert in. Andere ſeg⸗ 
ghen / dat het Anche van Pegu aen de Zeer 
hant/ bp den Weſter-dever van de Go'phe 
van Bengala, 300, mijlen bellaet; deſe ſpatie 
nemende bandeftadt Tavay af/ tot Cabo de 
Negras toe. Wort ban de Gibiere Pegu int 
midden dooraeklieft/ daer het gantfche Arck 
den naem Lan heeft, Zijne Loornaemfie Das 
venen zijn Pegu, op de ſelve Aibiere / Tavay, 
Marrabana ende Lofnim, — 

Het Aijcke van Siam, dat oock Soxneo ge⸗ 
noemt woꝛt / is ſeer groot / ende ſtreckt ſich 
ban der Weſten af tot de Osſt⸗zyde toe aen 
de Zee. Is geleghen tufſchen Cauchinchina, 
endet Rijcke Termo, binnen ’sWandte: aen 
de kuſten ſtreckt het fich bande fiadtCampaë — 
aftot Tavay toe/ende deſe ffrectk maeckt ons 
trent 300, milen: waer af de Mooren ende 
Arabier Wel zoo, beſitten / atgrderftedert 
Parana, Paam, lor, ende Pere , ende de Por⸗ 
tuatfen Hebben de fradt Malacca ingheno⸗ 
men, Dorh bearijpt dit Koningriück noel 
eenighe particuliere, nameltick: Siam (ofte 
Chaumua)beoztg Muanray,ín welch de ſtadt 
Odia Ifght/Weberom Brame,Gaipumo,Che- 
nevam, Cambaya, Campac; noch lamgome, 
Cucray, ende Lancaam, welche dzie Ccken 
ban be Layez bewoont worden. De hoors 
naemfte ſteden ban dit gantſche Koningrück 
ʒijn Siam, Odia, Cambaya, Sincapure, Ma- 
lacca, ende Quedoa. ran J 

Siam ig eenn groote ſtadt / beguaem totten 
Koops 

* 

VI. 
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des Konings van Brame ofte Pegu. 
RKoophandel / want fpig gelegen op den oes 
ber van de bzeedde ende Diepe Riviere Me- 
nam; ig vol Gnwoonderen: Hier worden bez 
Galen de ingheborene Worgeren noch wel 
30000. Dupfgefinnen van Moorſe Kooplup: 
den, qhetelt. F 
Odia fg De Hooftſtadt des Rijcx ban Muan- 

tay, ig Grooter dan Siam, hebbende Wel 
400000. Bupfen; Defe ftadt is gebouwt op 
be Peneetfe maniere / fo datmen per te War 
ter fich mach gaen berluftigen. Sommighe 
fegahen/ darmen aldaer wel 200000. Sche⸗ 
pen/{o groot alg Elepn/ binden foude. 
Cambaya light opden oever Van de Gez 
Biere Menom, Die van China af komende/ 
eer ſpſich in de Indiſe Zee ontlaft/ bele Lice 
Bieren ontfangt/.ende heeft dicht aen den 
mont een Mey / dat 200, mijlen inde rondde 
heeft. Defe ftadt ig des Landts Hooftſtadt. 

Campac is een Zee-ftadt/ die zijnen naem 
het gantſche Landt mededeplt. Sincapure 
light ooch aen de upterfte Wefter-hoeck dee 
fes lantg aen een Cabo, bie ſommighe Loor 
dien grooten Promontorio nemen/ daer Pro- | 
lomeus de ſtadt Zabe light; maer Maginus 
acht/ dat het beellicht Prolomei Palura íg/ 
Ban waer men vaert om naerChryfe of naer 
Iapon te baren, Á 

De ſtadt Malacca ig befchzeen in het dif 
tours Van den Koning Lan Spangien, 
Quedoa is bermaert om des Pepers wil: 

le / dte in zijn Landt waft, E 
Ave wag een riek LTandt bande Brames, 

eer het onder hun ſtondt. Zijn Hooftftadt is 
Ave, gheleghen op een ivier met de ſelbe 
naem. teg 

Bet hlepne Mück ban Verme grenft acu 
Bengala, ende en heeft geene Zee-haven, 

Aracham light op de kant des Rijtx Ben- 
gala,bp de Bibtere Chabery, De Hooftſtadt / 
Daer hetlandt naer ghenoemt wort / light op 
defe Kibiere / ontrent4s, mülen bande Zee, 

Hare Gheftalteniffe. 
Bet lant desmüjer ban Pegu is feer beꝛutht⸗ IX. 

Oojfake bâ haer / ende beguaem om Koozn te dzaghen. deſes lants 
bzuchthaers 
bept. 

Men bergadert aldaer gemeenlijck een on⸗ 
gheloovelijcke menighte ban Gús/ ende dat 
Van wegen de Aibiere Pegu, die Doozt gant⸗ 
fche landt loopende/ fomWwijlen over het belt 
henen loopt/ ende dat beböchtight. Dit lant 
Hoet oock bele Dieren, klepuc Paerden / ſeer 
beguaem om eenigh laft te d2agen/ ende me⸗ 
nighte van @lepbanteu/ diemen aldaer ter — 
ooꝛloge bewaert. zit 
Alhier bindtmen oock de fcboonfte Pape 
gacpen; oock bele Iufkus-katten ; Daer 
groept Biedt foo dick alseen Tonie; Bier, 
groepen oock bele Hobinen: Pork is hier 
veel LTack / tweltk ſo amige (eggen een drup⸗ 
pende Gomme van Boomen te zijn / andere 
feggen datiment ban de bladeren bergadert. 

Het landt van Siam ig vlack / maer met 
Bergen omtingelt/ Graf-rijch/ luſtigh bet 
ende Vzuchtbaer/ Beel Kijs / Koorn ende an 
dere eet · Koſt bodztbtengende; oock heel Pes 
per/ Goudt/Dilber/Ein/ ende andere Me⸗ 
talen, oock beel Muſcus: Men binter mede 
veel Paerden ende Elephanten. Fn dít lant 
light Get Mepr Chiancays, upt welcke deſe 
Bivieren ſpruyten / alg Ave, Caipuno, Me- 
nam, Menôz, ende andere/ Die berfchepden 
landen bebochtighen/ ende bet maken/ ghe⸗ 
Wijck den gRülzeypten Boet. Aen d Ooſtznde / 
ha Ghauchinchinatee/ zijn groote Wilder 
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niſſen boedende veel Tyghers / Leeuwen / 
ende andere diergelijcke Wilde gedrochten. 
Bet landt Camboye fg overbloedigh in 

Lijs, Pleys ende Vis / als mede in Paerden 
ende Elephanten; heeft dock eenigh Goudt. 

Bet Rijck ban Campac heeft veel Bouts, 
ende alles wat tot ’srmeufchen onderhoudt 
noodig) ís, Wier groept den beften Aloe die⸗ 
men bindt/ ende vân hun tegen Silver ghe⸗ 
acht wort. 

Bet Rijck van Ave heeft op zijne Bergeu 
Beel Gobijnen ende andere gefieenten; oock 
beel Muſcus / Paerden / Elephanten/ ende 
alle dinghen toe onderhoudt Bes menſthen 
van noode⸗ 

Hare oude Zeden. 

Opdat wp den Lefer dooyt al te dickwils 
herſegghen uiet moepelijck (ouden vallen/ 
Willen Wp hem Lan hier na bet Gc Lan 
Narfinga Genen wijfen ; Daer de oude ſeden 
Aller Gndianen int ghenerael beſchreven 
worden;· 

NHuydenidaeghſe Zeden. 
_ Die bant Kijcke Pegu zijn ban middelba⸗ 
te lengde ; zĳn baerdigh, ende ſterckz noche 
tang niet feer beguaem ten oozlogh. Gaen 
geheel naeckt/ behalven de ſchame eydt / die 
bedeckt is. Haer hooft is met een witten 
doeck / ghelijck alg een Müter / bedetkt. Sijn 
uytnemender Wife op br2ouwen verſot / han⸗ 
gheride aen Dare mannelckheydt een goude 
elteken/ ter liefde van de brouwen/ op datſe 

door de ſteden gaende, haer mochten hooren 
klintken. ns 

Die BanSiam zijn tot alle foozten ban wel: 
luften genepgbt/ oock gantſch tot de bour 
Wen: Weminnen de Muſütke. En oeffenen 
haeringeen Ambachten/ maer hebben las 
ven Die fp die laten doen; maer doen De landte 
nèeringbe ſelfs. Hebben publijcke Scholen? 
Daer {p hare Metten ende Godſdienſt in ghe⸗ 
ine pne ſprake leeren: Doch de Deientien fees 
ren fp ín een andere ſprake / de Gare gantfchj 
ongelijck, Gn hare kleedingen zyn ſy gantſch 
.— Kl ae 

d' Inwoonderen ban Camboya zijn dap⸗ 
per/ begheven haer tot de Zee-baett ende 
Koophandel / doch-3ijn hare feden/ gantſch 
wilt Hare Vrouwen verbranden hun oock na 
dat hare mannen geffozben zijn; gelyck oock 
fommighe Edelen doen / behalven de Dzour 
Wen/ alg haren Koning overleden ig, 

Bie van Tameffey Bleeden haer met Waz 
penen ban Katoen gemaeckt / ooch met core 
te degens Hebben Schilden ban Schorſſen 
ban Boomen gemgecht / lebende Lan alders 
hande Beeften/ behalhyen ban Koeyen. Eten 
Op d'aerde neer / fonder Tafclofte Serviet⸗ 
te/ ende Drineken gheſuyckert water, Ware 
bedden zn om hoogh getrocken/ ende met 
Matoen gebult; hare kleederen zin oock ban 
Katoen ende Dijde. Sp bouwen hare Kane 
den bpna gelijck / ende leben oockſchier even 
eens, Haers Wzouws maeghdom en fullen 
fp niet nemert/'ten ſy eenige Witte/ of Ma⸗ 
hometaen of Chꝛiſien / de felbe eerſt beflas 
pen hebbe / ende foòfp dan ban baren muſt / 
mogen ſy haer dooden. 
Wanneer Dare Ofſer⸗Pzieſteren ſterben/ 

branden fp hare Lichaem/ende doen dẽ ups 
bel een folemnele Offerhande; ende beftup. 
ten de affen in een Dichten Aerdẽ Vat / twelek 

Ji iij fo 

Xe 

Groote ges 
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504 
fp onder d'Aerde begraven: ende terwülen 
het Lichaem brandt / beſtroyen fp het ſelve 
met alderhande Wel-rieckendt hout ende 
krupden / ende wordt op alderhande Flupten 
ende Trompetten geblaſen. 
D'Gnwoonderen ban Verme loopen mede 

nactkt/ alg die ban Siam. 

Hare Rijckdommen. 

De rürkbom deſer Aijtken mach gerehient 
worden bp hare bruchtbaerhepdt/ gelijck díe 
oock inder waerhepdt zijn / foo ghehoort ig. 
Want den Koopman aldaer ban alle kanten 
aenkomt, Van Sumatra komen alle jaer 40, 
Schepen om Gijg te laden. 
fn Siam Wegbt veel Peper/ Muſt / Gout / 

Silber/letc. uytghevoert; alg oock Paerden 
ende @lepbanten. 4 
Camboya geeft weynigh Goudt/ maer 

meer Paerden ende Ele planten. 
Campac treckt geen proffút elders af/ dan 

ban zijn Aloe. ' 
Quedot is bermaert ban weghen zĳn Pe⸗ 

Per/ ende derhalven van vele kooplieden ges 
fochtwogt. 
Fut Bek ban Ave komen beel Kooplie⸗ 

den om gefteentert/ ende Muſt / die dacr bar 
beyds beel is UR Ne 
. Dier upt kan nudes Konings inkomſte 
endeghſaem afgemeten Wozden / hebbende 
o bele Bijcken onder hem / ende ín de (elfde fo 
bele goederen ende waren/ die Han alle Kane 
ten aldaer. gefocht worden / eenfdeelg om has 
Ee orugbre, anderfdeelg om hares deughts 

ille. 

Hare Sterckten. 

Men behoeft ntet te twüffelen/ of den Ko⸗ 
ning ban Brame, moet een machtigh Monar⸗ 
che wefen/ aengeſien den Koning ban Siam, 
(Bie hp van zijn Bek berooft Heeft / ende 
nauljer een bierdedeel zynder landen is) or⸗ 
dinatis 6000. mannen tot zĳn Lüfguarde 
hadde / met noch z0000. Elephanten/ waer 
afde 3000. ter ooꝛlogh berept Waren. Doo 
dat hp nu wel opblengen kan zoooo. Paerdẽ / 
ende 250000. mannen te voet / om ter{tont opt 
eerſte gelupt op te trecken: ende ſoude noch 
meer opbrenghen / deg noot znde / Want de 
Landen ende Dteden zijn groot / ende deg 
boler íg bele: Want de Stadt Odia alleen, 
heeft wel soooo, mannen bupten ’s Landtg 
gefonden. 

Gouvernement. 

Den Koning defer Bijcken is ban alleg 
abfolupt Heer / gevende zijne landen te bear⸗ 
bepden voor ſeeckere ſammen gelts aen den 
Landtlupden: ofte zijnen Edelen tot haer onz 
derhout / voor eenen tüjt/ofte boo? haer gant, | 
fcheleven/ doch voor haren nacomelinghen 
niet: foo gheeft hp zijnen boormaemften des 
Ber geheele freden met hare Juriſdicktien / 
boot een tijt/ of voor haer leven / met tondi⸗ 
tíe/ datfe hem ten oorloghe fullen Komen die: 
nenmet foo veel volcx te voet / te Paert / of 
met Elephanten. 

Onder die van Tarnaſſey Wozt den doot⸗ 
flagh met den doot Geftraft/ fonder eenighe 
gratie. Den Schuldenaer wozt ghedwon⸗ 
ghen te betalen/ fo den gheloover maer cen 
handt · ſchrift toont/Want fp fchzijben in Par⸗ 
kement/bpna ghetijck het onfe/ in plaets dat fte plactfen (ſegghen fp) blijven de fi — ſo 

1 

Verhael vanden Staet, 
bie Ban Calicuth op Dchorffen ban Boomer 
ſchryven. Do een bzeemdeling aldaer Komt 
te (terben fonder oir natelaten/ fo erft Den 
Koning zjn goet/Want niemant en mach ge⸗ 
tuyghen / dewijl den Koning hem abfolupt 
Deer Van alleg maeckt, 

Godldienſt. 

Die ban Siam, díe bp-na gheacht worden 
voor Inventeurs van alle de Superftitien 
ín die landen/ achten Godt boot een Schep⸗ 
per ban Demel ende Lan Aerde / die de goe⸗ 
de loonen/ ende de quade ftraffen fal, Sp 
ghelooven/ dat den Menſch twee Geeſten 
rontom hem heeft/ Waer af den eenen hem 
bewaert / ende ten beften lepdet; d'ander 
hem gerlepdtende Quelt, AP bouwen bele 
koſtelijcke Tempelen / daer in belg Ger-beel- 
ben Lan annen ſtellende / Die ſy ghelooven 
ten Demel gheklommett te zijn om haer goet 
febeng wille. Onder andere frater eenen 
ban den Wader der Menſchen / die so. ſchre⸗ 
ben lang 18: an defen ghelooben fp dat hp 
Handen Hemel afghefonden ſy / ende dat Lan 
hem eeníghe menfchen gheboren Werden, 
die * quaets om Godes wille lüden 
moeſten. 
De Prieſteren (die in deſe Landen ſeer 

geeert worden) gaen int geele ghekleedt / om 
dat alles wat geel is / vermidts de Dien 
formigheyt dat die Lerwe metde Son ene 
de 't Gout heeft/ aldaer Gode toegbewpet 
ig, De Prieſteren die overtuyght Wozden/ 
datfe Wijn ghedzoncken hebben / worden al 
daer gefteenight,Sp vaſten dickmaels / maer 
voorũemelijcũ dan alg het Lolc tot hare pzee 
dicatien loopt. p 

Dit ís haer gheloove ban de Scheppin⸗ 
ghe/ dat de Werelt een begin ghehadt heeft/ 
ende Sooo, Haren dieren moet/ Waer af al- 
reede Gooo, Berftreecken zijn ; ende datſe dan 
door vupz eyndighen fal/ datmen dan fnden 
Vemelfeben ooghen aende Donne fal (fen 
opgaen/ die de Rivieren verdrooghen ful 
len/ende alle wateren/ ende Dan be Herde 
verbzanderr fal; onder de affen fullen dan 
twee eperen evenwel overigh zijn / daer upt 
ſal een man meteen vrouwe ghebaert were 
den / ende Die ſullen de werelt vermeugen; 
dan ent ſalder gheen Zee zijn Die fout water 
heeft / maet {al over al het water foet zijn / 
alg Aevierkens ende Beecken Die het Landt 
alleen befproepen (ullen/fo dat de Verde dan/ 
fonder arbepdt deg menfchen / alderhande 
liebe vruchten Looztbzengen fal. 
Sp hebben hoopwerck van Beelden / gen⸗ 

biddende oock onder andere Dingen, de bier 
Elementen /ende peder kieſt ig zijn up⸗ 
tevfte fodanighe mantere ban uptbaert/ als 
hpdan in zûn leven Element aenghebeden 
heeft. Die d'Aerde aenghebeden hebben; 
worden begraven; die 't Wup? gheeert heb⸗ 
ben/ verbrantmen; dfe De Locht gheeert 
hebben / worden opahehanghen/ om ban 
ben Wogelen opghegheten te worden / ende 
Diede Zee gheeert hebben/ worden daer in 
gheworpen. 
De Wifen ban Pegu ſtellen veel werel / Sot gelos⸗ 

ooch be der Wo⸗ 
fen van Pe- 

den fucceffibelĳck d'een na dander; 
hoopwerck van Goden/ maer níet deer na 

XVII, 

XVIII, 

Vander. Sp ghelooben/ datter drie plaetfen E°- 
gheftelt zin na bit leben; een der pinen / 
d ander ban welluft/ ende de Derde Han Hers 
nietingbe/ genoemt Miba. In deſe ttuce eer» 

ans 

ä 



XIX, 

des Konings van Brame ofte Pegi. sof 
gd Eeerende fo bickmaelg wederom in 
Defe werelt, tot datſe epndelijck Waerdigh 
zjn gheſonden te Worden nadele Miba. Dan 
att grillen hangt-defe Wüſen het 

goft bol, 
Sp maken oock feeckere pilaren banAer⸗ 

De ende Leem / met bladeren vergult zÜnde/ 
nade maniere bande Egpptifche Pprämie 
den / Die noemen fp Vareles, ende aenbidden 
díe; beft zin Van (odaniger hooghte / dat den 
minſten Wel ban 40, bademen hoogh is. De 
grootſte ſtaet in De ffadt Degum, ban ſodani⸗ 
gher hoogbte/ datmen daer op ſtaende byna 
Het gantfche Roningrijck oberfien kan. Bo⸗ 
ben op den gevel flaet een grooten Appel, 
met uptfleeckende pfere pinnen/ bedeckt 
meteen koperen Leupbe/ ende omcinghelt 
met klepne Klockſkens / gen defe pinnen 
hanghen fp alle be gheſteenten ende Wat fp 
hun boort meer offeren ; befe ceren ſy alg 
Garen Godt/ ende willen bp zóne hooghept 
zijne groothept beteprkenen. 
De Priefteren Hebben hare Conventen 

Bicht aen de Tempelen der Afgoden/ meer 
alg zoo. op peder plactfe. Alle defe Dries 
ſters wort het hooft-hapz ende den Baert 

uptabefchrabt; ghebruycken Tanghe More 
ken/ met mouwen/ die tot op de boeten Gans 
ghen. Moghen met ghene brouwen te boert 
hebben; ende komen ootk ſeerl (elden bp de 
mannen: doch zjn feer beleeft int ontfangert 
der vreemdelingen, Sonunighe defer Mo⸗ 
nichen leen ban hare Menten / ſommighe 
moeten den koft gaen bedelen, _ 
Baer zijn oock Klooſters vóor den vꝛou⸗ 

wen / bie ſich daer in begeven Willen, Daer 
zijn oock ſommighe hupfen/ die niet anders 
ghebruyckt en werden/ als of het Wapens 
bupfen der Weelden waren / Wart die met 
hoopen daer ín beWwaert Werden / waer af 
eener is / daer men meent datter Wel 6000. 
in zijn. Sp vaſten 30. dägben int Jaer / es 
ten ban niet boor den avont. Sp gheloos 
ben dat den Dief int ander leven diend 
flaef fal moeten. zĳn/ dien hp ontftelen 
heeft: Dat het dock fonde is petg te doo⸗ 
den Dat leben Heeft: weſhalben den Loe 
ning dickmaels upt.debotie verbieden laet 
datmen niet en viſſe doch Wort dit ghes 
bodt niet Tanghe onderhouden / ende dat 
van weghen de gierighepdt der Officieren) 
die Gun meeft doog gelt laten omkoopen. 

Verhael vanden Stact des 
Konings; die genoemt wort den 
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1 An Het groot begrijp deſes Kijcr van den Grooten Mogor, be⸗ 
grijpenoe 47-oningrijcken: ende bande ſtellinghe Det twee nieus 
we Princen in dit Landt. — bet Kijcken die hu 

15 belſidt / 
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so6 Verhael vanden Stact, 
belidt / ende eert ban Cambaya, zijne lengde/ Grenſen ende berntaercte 
plaetfen. 3.Dan het Wijck Bengala. 4. Van Zanque. 5. Dan Delly, etc, 
6. Ban den ooefprong des Kiviers Indus, voornaemſte Kipier Dan Camba- 
yas ende ban De oberbloedt deg Landes in Kijs / Koren / Was / Suycker / etc. 
7. Dan de koltelijcke wapenen der oude Inwoonderen / hare onbeſchaemt⸗ 
Bent int openbaer beflapen Der vrouwen / ende wreedtheyt int dooden haer⸗ 
Der ouderen Die te oudt ende kreupel waren. s. Haren wilden aert / etende de 
Lichamen haerder overledene Ouderen. 9. Welcke hare Goden, ende Of- 
kerhanden Waren. zo, Deles volcx aert/ verwe / klecdinghe/ houwelijcken/ 
ende tooberpen, 11. Haren rijckdom in den handel ban Katoen, Side / Spe⸗ 
ceryen / ende Selteenten; als mede Goudt ende SilverThreſooren haers 
Konings. 12. Haer macht in menighte van Kupterpe / Metalen Stucken / 
Slephanten ende Wapenen. 13, Getal der Kupterpe / Poetvolek / ende E⸗ 
lephanten Die Den Grooten Mogor op eenfprong te beit kan brenghen. 
14. Diederlen ſoorten ban Seckten deles volcx / te weten / Mahometanen / 
Depdenen ende Joden. 

sh Et Beke deſes Dring bebat 
Kof het meeste deel ban tgene bez 

& Grepen wozt tuſſchen de Bergh 
eq | Caucafo, (nit Dalanguer ghe⸗ 
B noemt/ ofte Naugrocor) ende de 

Eper Zee) ende tuffchen den Gangem 
ende de Bebiere Indus gelegen is. Bier in zijn 
Beel Koningrÿcken: ſommighe fiellender 47. 
Doch den Nizzatmaluceiden Ideltan ('tWwelc 
twee groote Princen zijn/ bona nieuwelingg 
gbeftelt) befitten fn Dit Landt een feer groot 
Nück / Decan genoemt/’t welck alleen langs 
de Zee-kant 250, mijlen lang is. Den Niz- 
zamaluc hout fich ín de fladt Danager, ende 
Den Idelcan binnen Vifapore, alhoewel De 
voornaemſte fladt deg Ahcx Bider fp/ daer 
naer ſteltnien Decan, Daer Det dantfche landt 
na genoemt wort. At 

Dit woet alleen gefept/op datmen ban dez 
fe twee groote Princen eenighe kenniſſe heb⸗ 
be/ om datmen haer int geheel niet hebben / 
nde een particulier diſtours tdeepghenen 
ân 
Om nu weder te keeren tot onfen Groo- 

tet Mogor, diens voornaemſte Aicken zijn 
Cambaya, Dely, Sanque , Mandro, Bengala, 
behalven noch veel andere, De ſtadt zúng 
woonplaets wort ghenoemt Delly, die het 
gantfche landt zijnen naem geeft. 

Bet ijtke van Cambaya, Hat oock Guza- 
rata ghendemt woꝛt / is nevens de Zee⸗ kuſt 
henen 5 oo.mülen lang / bande Riviere Bate 
af/ die by de ſtadt Chaul ſich in de Zee ont⸗ 
laſt / tot het landt Circan, Perfen, ende andere 
Euften/ boegbt het hem aende Gijcken Dul- 
cinde,ende Mandaco, So bat het ten Ooften 
grenſt aen Mandaco; ten Weften aen Gedro⸗ 
fiam; ten Rooden aen de Bicken Sanque ene 
be Dulcinde; ten Zupden aen de Oreaenfclje 
Zee/ endede Frontieren Han Decan. Dit 
Rijck dan is feergroot/ ende Vol Steden/ 
Dorpen / Vlecken ende FAnwoonderen; waer 
in Goooo, bewoonde plaetfen getelt worden. 
We bernacmfte plactfen defes landts langs 
be Zee-kuft henen/ zijn/ Daman, Bandora, 
Curat, Ravel ende Bafuin, waer Dan de twee 
eerfte fomwijlen ban de Portugüſers hers 
Woeft geweeft zjn. Doch midden int. landt 
Wozden gebonden Madabar ofte Amodabar, 
Cambaya, baect heele lant na gensemt wort / 
begrijpende Wel 130, Hupyſgheſinnen / ende de 
fchoonfte ftadt die daer ontrent ghevonden 
wort / voorts Campanel, zijnde dD'oude oor 

plactfe der Koningen / gheleghen op dentop 
ban eenen Bergh/omringelt met even mues 
ren; Daer na de ſtadt Tanac, met noth Diu, 
ende Daman, die ban de Portugeeſen Befeten 
Wozden. 

Det Rijtke ban Bengala is oork feer groot / 
hebbende veel Landt ende Zee-fteden/ aen 
de kuſte 120, mijlen lang zijnde / ende oock fa 
beel binnen ’s Landts. Dit Landt heeft ben 
‚Grooten Mogor tfedert wepnige Garen eerft 
inghenomen: de ftadt Gouro was eertijts de 
woonplaets der Koninghen; Bengala ig een 
van de grootfte fteden ban Indien; 

Het Koningrijcke Sanque, bp fommighe 
Citor ghenoemt/ heeft tot zijn Hooftſtadt Cis 
tor, Die za mile omgangs Deef) hebbende 
veel ſchoone / fo publijche/ alg partituliere 
hupſem verſtertkt met fchoone Bolwercken 
ende vaſte mueren, Dit Landt is bp-nabp 
onfen tijt een Douwe fubjeckt geweeſt / met 
namen Crementin, ymmers foo couragitug 
alg fchoon/ die haer ſtellende teghen den Kos 
ning Baduria, die fp te bogen eentgen Tol bes 
talen moft/ Wiert Yan de ſtadt Cicor berooft/ 
Waer ín fp haet met zoooo, te Hoet ende 
zoooo te Paert ſtereck gemaeckt hadde: nde 
tfedert heeft fich den Grooten Mogor ban het 
grootfte Beel meefter gemaecht, 
Pet Rijcke Delly is gheleghen tuſſthen de 

Bijcken Decan, Narfinge, Orixo, ende Gam- 
baya; doch bant laetfte door Berghen afges 
fonbdert. As eertijdtg bande Amazones Bes 
woont gheweeft/ waer an noch eenige ove⸗ 
righ zijn / bie als mannen te Paerde rijden. 
Onlangs abeleden vegneerde hier noch een 
Mahometaens Koning/ wiens vrouwe hee 
meenlijck marcheerde, bergefelfchapt ban 
2000,0zonwen te Paert: doch ig den; Groo- 
ten Mogor daer eyntelijck meeſter af gewor⸗ 
den: die hem (fo gheſeydt is) ín de Dooftftadt 
des Lants Delly onthoudt, 

Gellalteniffe. 

Det Aijcke ban Cambaya Wort beſpoelt 
met berfchepben ARivieren / welckers booze 
naemfte mfbden dootloopt/ met namen In- 
dus: Defe komt upt den Bergh caucafo, mi 
Naugrocot, ende naer een lange ſtreeck ban 
outtent goo,mülen/, ſtort ſich in de Ocegenſe 
Zee/ door twee wijbeaten. © © 

Bet Tandt heeftovêrvloebt inGijg/ Koe 
ren / Was / Suycker / Wierooch/ ende he 

cp 
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ley Spererpen: alg mede een feer groote me⸗ 
nigbte ban Katoen ende Dijde/ oock Leel 
gaerden ende Elephanten / ende Abades / die 
tweemael fo groot zjn als eenen Stier / heb⸗ 
bende een kleymen op de muple / ende den 
hupt fo hart datmer met geen Rappier dooze 
ftoote kan: Fut gheberghte vintmen den 
fleen Oaix ende Beel Diamanten en Chalte⸗ 
Doniettss nn alat N 

Det Bijche Bengala wort befpoelt ban de 
Ribiere Chaberis, Die nu ſommighe Guenge 
noemen/ meenende dat het den Gangus der 
Ouden is. Dit Landt brengt obervloet voort 
ban alleg wat tot onderhoudt ber menfchen 
noodigh íg/ alg Rijs / Rozen / Suycker / feer 
goeden Gingeber/eñ langen Peper. Voorts 
iſſer gheen Tandt / daermen fa Beel Katoen 
ende Side vint; alg mede ſe heel Vleys ende 
Dig: Fa wijders begaeft meteen faetecnde | 
getemperde Locht/'t welck van alle kanten | 
Hele voltken tot hem treckt: Daer iseen 

_ boom-veutht/ genoemt. Moſes/ Die ſo lecker 
ende foet ig/ dat de Foden/ die fich daer ont- 
Houden / ghelooven / dat het de bucht is/ Die 
Adam dede ſondighen Waer Wast oock fa 
grooten Giedt / dat ſpder Tonnen af maken/ 
oock ſom ſo diek / ats een man ompatten ſou⸗ 
De konnen. 1d 

Te 

„dant Oude Zeden. 

‚Omi bat den Grooten Mogor met zünê sene 
hang / ban Zaget hay ghekomen zijn/ weſhal⸗ 
ben deſen Prince ſith roemt gefproten te zijn 
upt den ſtamme van den Grooten Tammer- 
lan, ende Dat de Maſſagetes inwoonderen Lan 
Defe Contrepe geweeft zin / fal niet qualijck 
paffen pets ban d'oude ſeden deſer bolekeren 
te leggen, 

Bare Hengſels / Storm hocden / ende Har⸗ 
naſſen / alg mede de boeft-fiucken Lan hare 
Paerden Waren met fijn Gout bederht; 
boots oock de Coomen/ Teugels ende Zas 
delen haerder Paerden (gelijck Strabo gez 
tuyght.) De fpitfen haerder Lancien waren 
van Koper / alg oock ban hare Pijlen/ hehe 
bende geen gebruyck van Per ofte Silver. 
peld nam een vrouwe / Diet hem lufte/ bes 
tepfe tnt openbaer / (onder cenige ſchaemte; 
ak ie maer zijnen Pülkoker daer on» 
rent. 

viii, _ Soo haeſt pemant out gheworden was/ 
Schieke⸗ Vergaderden haer zine vrienden / doodden 

Ieke weeet⸗ hem/ ende eenige Schagen met hem / tot zijn 
Beptint _ gefelfchap/kookende zjn bleps ende’ tDcha- 
elen pen-bleps met malkanderen/ hielden haer 
Eet maeltgt: welcke doot bp haer voor de gee De lupden. : : , 

luckighſte geacht wiert / diep wiſten te noes 
men, Die van quellina ofte fiechten fors 
ven / en aten fp niet/ maer begroeten die / bez 
Rlagende haer ongeluck / datfe ban Hare 
Heien niet en hadden moden gegeten wor⸗ 
cn. 
Sp en en geenigh ding / dat tot lyf⸗ 

tocht noodigh Was/ maer vernoeghden haer 
Met hunne Kudden / ende de Dis die de Kir 
bieren haer gavenigebrupekende Melck tot 
haren dranck. 

Onder hare doden eerden fp boten al de 
Sonne/tot wieng eere fp een Paert offerden; 
even als offebe fchoontte der Sterren / het 
moedighſte Dier hadden willen toeepgenen, 

Huydens-daeghfe Zeden. 

D'Zuwaonderen Ban Cambaya begheben 

VII, 

IX. 

van den groten Mogor: 
47 

507 

haer ten meeſtendeele tot de koopmnanſchap / 
zijn onbequaem ter oorloge / bꝛuyn ban Leze 
We/gaen geheel naectkt / bedetkende alleen He 
ſchameheyt: haer hooft decken ſo met eẽ puir⸗ 
pur Ly waet:en erengeen Vleys / dan alleen 
Melck / Rjs/ Garſt / ende andere laffe koſi: 
Haren baert kaanmien ſo ſe er net/ ende laten 
haer boofthapz nederwgerts groepen / geli 
De vrouwen / vlechten Dat gelijck een Keten. 
De vrouwen envertrouwen ſich maer Aen 
een man / ghelyck oock, de mannen acu eene 
houwe / De welcke doot zynde in haten 
Weduwoelijcken ſtaet ſeer Gupa leven. Dijn 
groote Tooveraers / Bermmoepen hun ſterck 
met toekomende dingente voseſegghen. 
Bet Gycke banBengala Wazt van berfeleps 

den natien bewoont/ ende „Bat Lan wegenzij 
ne goethepdt des Lochts ende Landis. De 
naturelle zijn ten meeſtendeele wit / fubtil 
gan geeft; (oet ende beleeft Ban aert/ verſtan⸗ 
digh int ghene (p haer, Rn dach) ecu 
wmepnig} bedriegheljek :gheuepght tot den 
Koopbandes gaen bekleet iot de voeten met 
iembbden ende Bocken van ef Dragh: 
Tulbans ghelück de Tuteken, Dijn lechiel 
ende groots / foo int leben alg in Bleederer, 
Draghen Groote eere tot De Kiviere Ganges; 
als fp Gendaerop. beaheban/. gheſchiet met 
grooter eer bichinghe/gelooLende dat/ als ſy 
bun daer in waſſen / alle hare fonden dar, af⸗ 
gewaffen arden: Dashde grerighept Haere 
der Princen ís fo greotgeweeft/ dat fp hact 
daer fn niet en mogten baden, fouder fekeren 
@ol aen den Koning te Betalen, 

Uupfhepbe 
Ber mannen 
ende bzous 
Wen bart 
Cambaya, 

Rijckdommen. 

Behalben't gene dat ick geſeyt hebbe ban 
de menighte san Katoen / Süde /Specerpen 
Gheſteenten/ ete. door de welcke ghenoegh⸗ 
ſaem des Tandts ryckdom geſten kan Woze 
den; ſal ick dit eenin! e hier maer byvoegen/ 
t gene / namelijck Maffeus ſeght ban Badu- 
na, die alleen het Bick: Lan Cambaya beſadt. 
Dpfeabtdan/ dat ho hem: inden Hare 1336, 
int belt begaf tegenden Grooten Mogor, Die 
den Honing van Mandao te hulp ghekomen 
was / ende met hem Hoeren liet soo, Conner 
vol Gour ende Silver / om zijn Bep? te bez 
talen/ ende tot tweemalen toe ontdaen zijns 
de / ende alles berlozen hebbende Wat ín zijn 
Legher was / noth aen Solyman Turckis 
Keyſer ſondt een geſchenck / waerdigh ghe⸗ 
acht zijnde Goooog. kroonen / eyſſende hem 
Gier voor eenighe byſtandt! berouw hebben⸗ 
De Daer naer ban ſich gheaddreſſeert te hehe 
ben aen eenen Printe/ die hem fo haeſt niet 
helpen en Gonde/ verfocht hulpe aen De Por⸗ 
tugeefen zyne ghebueren / latende haer niet 
alleen een fort maken in het Eylandt Diu, 
maer gaf haer noch groate geſchencken. Dier 
door kan de rijckdom ban den Grooten Mo- 
gor ghenoeghſaem befpeurt Wozder; nadien 
he nu noch fa veel meer treffelijske Landen 
beſidt Waer af de ſommighe Cambaya in 
rückdom niet en wcken. 

pd 

Sterckten. 

Vertoont hebbende, hoedanigh den rijck⸗ 
dom ban defen Prince is / Tnet ons Komen tot 
zijne macht; aemmerckende met eenen De 
Armade Len Beduria, de welche verſien was 
pan 1soooo, Bupteren/ ouder de Welrhe 

35000. vercierde Paerden Waren/ ende noch 
sooooo. Voetvolck: hadde voorzts ſoo oee 

8 

xr; 
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toeruftingbe ende munítfe/ dat het fehzijben 
Maffe: bpua ongeloveluck ſchijnt / ſo men die 
met Be onfe berghelijchen wil, Bp defe hade 
de hp noch} zooo, Metale fiucken/ hier on 
Der waren Dier Mafilifken/ die eick amet 
400. Oſſjen moeften voortghetrocken Wor 
Den: soo, Marren Met krupt / ende foo veel 
met Koghelg/ met noch zoo, gewapende E» 
depbanten; fo dat / indien men na advenant 
ban defen beflupten Wit/ oock mede ten aen⸗ 
fien ban De verhaelde ryckdommen / men 
moet bekennen/ Dat / nadien Den Grooten 
Mogor fo veel Landen meer befidt/ hy foo 
Broote Armepen te belde (oude konnen bzens 
ghen / dat het eentghe ghehoor ban dien bee 
hoozde De naeft-ghetegene Plinten te doen 
vVerſchricken / ten waer datfe oock raedt wi⸗ 
fien om ghelcke groote Hepzleghers op te 
brenghen / volghens de grootte ende wijdde 
deg Landts die ſy Mede beſitten: Waer door 
het vock meeft komt dat fp malkanderen 
weynigh befoecken ; oock heeft den Groo- 
ten Mogor defe fwarighepbt om zine gren” 
fen wyder upt te fpzepen; namelijch/ de hoo⸗ 
ghe 2Berghen Var Caucafus, Die Hoogh, 
ftepl/ ende klippigh zjnde/ geenen toegang 
toe enlaten: gheljck alg ong de Refbures, 
(welrke meeft alle Depdenfche Edelen deg 
Tants Cambaya zijn/ ende Dat noch ban bes 
ouden Konings Baduria overgebleven bolck 
ig) ghenoegh te Kennen gheeft: Dele hebt 
bende haer begheben op het gheberghte 
"welcke light tuſſchen Cambaya ende Diu, 

Verhael van den Staet, 
en hebben nopt Lan hem konnen overwon⸗ 
nen worden / Goe dickmaels hp haer oock 
met macht opt ghebergbte beftormt heeft: 
maer (befsbherniende daer en tegens hier ha: 
re vryheydtydoen dickmaels groote invallen 
op de plaete ende vlacke Landen / tot haren 
grooten voordeel. 
Men houdt boor ghewis / bat den Groo- 

ten Mogor te belde brenghen Kan/ ende dat 
(bp manier ban fpzeecken/ in eert omme⸗ 
fien) zooooo,Pacrdeolek/soooo, Elephan⸗ 
ten/ ende daer toe ſchier een ongbeloovelijek 
getal Voetvolck. 

Godfdienft. 

_ De bervloeckte ad Mahomets Deeft 
ſith bermaten wpeg 
fia ende Africa, 
riücken ban deſe twee lactfte deelen: daer 
mede Hergiftet zĳn. Det Ricke Han den 

XIII. 

XIV, 
efpzept in Europa, A-, Diieder⸗ 

(nq, bande at de Grootfte Konings band gee 
Kücke ban 
den Grooten 

Groten Mogor bolgbt ten meeftendeele De Mogor. 
Gobtloofe leere deſes valfchen Propheets. 

Pier zĳn oock bele Afgoden-dfenacrs/ 
ban de weltke ín Det verhael des Ko⸗ 
— ban Narſinga gheſproocken ſal woz⸗ 
en. 
Ten derden zünder ootk bele Joden / die 

Daer boven al tot de Koopmanfchap beghe⸗ 
ben; oock eenighe Abpſſiner Thiiſteñnen / 
dien de Koopmanñſchap ende de luft tot winſt 
herwaerts getrochen heeft, 
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Cort Inhoudt. 

1 Angde ende bieedde des Kijcx van Calicuth, beſchrijbinghe ban 
zijn voornaemſte ſteden; timmeragie det huplen/ etc. 2. Sim Lant 
vruchtbaer ín Peper / hoedanige ſoorte van gebooomte Defe ſpece⸗ 

ryed aeght / ende Wanneer haren Peper oogſt is. 3. Van den Gingher / A⸗ 
loe / ende andere vruchten deſes Landts; ende de mantere van die te pluc⸗ 
ken. 4. Beelten ende gevogelte; van den Voghel Sarau, veel ſoeter ſinghen⸗ 
de alg Den Papegaep. ⸗. Ban Simmen ende Apen; ende ban Den leer pro⸗ 
fijtelijcken Boom / veelderley veuchten ende profijt Boodtbzengende. 6. Ban 
tweederlen ſoorten ban Derpenten/ waer van den eenen maer venijnig h 
8. 7. Dan het Houwelijck deg Konings van Calicuth, Die Geen Deouwe en 
trouwt / ten (p datſe eerſt beflapen (Mm ban ecn Der eerlijchtte Prielteren 
3. Dan de Lijf ordren des Kijcx / ende peders maniere Ban leven. o. Haer ma⸗ 
niet ban ſcheijven op Palm bladeren met Pere Pennen. 10. Darten rijck⸗ 
Bom inden handel ban Peper / Gingber / Lancel, Poten-muftact/ Giroffel⸗ 
nagelen/etc. 11, Ware ſterckten in Doetvolck/ ende Scheeps vloten: hare 
wapenen ende maniere! ban oorlogh beeren. 12. Hoedanighe macht den 
Koning te Landt ende te water opbzengenkan. 13. Sucteſſie des Kroons 
ban Calicuch ghebracht op des oberleden Konings Suſters kinderen / ende 
waerom: Hoe den Geloover alter zijnen Schuldenaer vervolght. 14.1an 
de dervloeckte Afgoderne der Calicut hanen / eenen ghemijterden ii 

aernbid⸗ 
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II. 
Geftaltenifs 
e Des 
booms/daer 
den Peper 

. ban geplust 
Wort, 

Gac@ogft. 

HI, 

216 Verhael vanden Stact, 
aenbiddende. 15. DOlferhande die Beamer Ofker-prielteren den Dupbel 

_ Boen. 16.Generael Pardoen jacrlyyer van dele Prieſters gecelebreert / ende 
Den volcke geocktroyeert in een ſeeckeren Tempel Defes Landts. 

Et voornaemſte Bick deg 
Landts Lan Malabar ig Cali- 

J|cuth, albhoewel’t maer 25. 
mr KV milen langs de Zee-kuft en 
SMN heeft ende níet meet in de 

W beeedde. Den Koning deſes 
Landts ie feer machtigh ens 

De bermaert/ ein waerdighept alle dre van dez 
fe Contrepet , boben gaende / ende wort gez 
noem, Zamer'n,fo beet alg Leper te feggen/ 
bolgh eng 't bebel bart Pereymal, Koning van 
gantich Malabar,die zijnen ffact b-rdeplt he bz 
ende in bele landen/ doen Ip na Meque wil⸗ 

de gaen zijn leben epndigen/geboor Defen Los 
ning ban Calicuch Beit naem van Zamorin te 
boeren, 
De Booftftadt/ daert gantſche landt den 

naem ban heeft/ light op den Oeber ban de 
Zee / ende 18 3.mlen groot/ (onder muerens; 
begrijpende ontrent cooo, Bupfen/ die doch 
Wijdt genoegh b'een Van D'ander lfggen, Een 
Mijl van daer light zijn Daben/ genoemt Ca- 
pocate. Deſes ſtadts hupfen zijn laegh / ende 
weynigh waerdigh / want een Koopmans 
huys kanmen wel om zo, kroonen koopen/ 
Ende een gemeen hupg om twee. De hodgh⸗ 
te ban defe Gupfen is eenparigh Han de 
hoogte eens mang te Paert. 

Gheftalteuiffe. 

VE landt Ban Calicuth geeft Peper / Die: 
Men oock inde ſtadt pluckt. Den ſtam des 
Peper-booms ts fwack/ fe datfe ghelyck den 
Wwingaect mede onderfiut moet Wozden: 
zijnde den klfm-op ghelick / die fo haeſtſe gen 
Eerten Boom vepcken Ran / ſith Om de felve 
baft maeckt. Defen ſtruyck Geeft bele Tac⸗ 
ken/die 2.of 3. (pannen lang zijn. Sijn blade 
ig alg der Appelboomen ban Aſſyrien, behal⸗ 
Ben dat(e een wepnigh beeedder/ Dicker ende 
Deurloopende aderkens Heeft. Aen peder 
ficupck hanghen ſes Boſſen / eltk eenen boet 
lang / ghelck zijnde ban verwe den onrijpen 
Deupben. Men plucktſe in de maenden van 
Ottober ende November / wanneerſe noch 
groen zin / ende men leghtſe op matten te 
drooghen ín de Sonne/ ende in drie daghen 
Wozden de koren ſwart / gelückmenſe hier 
beengt. Men hoeftſe niet te noepen/ noch te 
meften/ want d'aerde brengtfe van ſelfs 
Voogt. Plinius ſeght dat de fironcken onfe Ge⸗ 
nebecboomen hier te lande gelijck zijn: oock 
geen ſommighe bp znen tijdt gheſepyt / dat 
et nerghengen grocpt/ dan ontrent den 

Bergh Caucafo, aen die zijde daer de Son 
recht op ſchiünt; doch de baert der Poytugijs 
fen heeft ong wel anders geleert, 

Pier groept oock Heel GBinaber/'t welck 
Een wortel is / ontrent drie of bier pannen 
Diep zijnde, ghelijek de Bofenboomen. Alg 
men den Gingber uptgraecft/ foo laetmen al. 
tüdt een tuffchen tween ſtaen Dacrmen dan 
D'aerde Weder over werpt / ofte oock over 
het fact/ ende beg jaers daer aen is de bzucht 
Weer rijp / te Weten/Den Gingber. 

Opwelcke Daer groept ootk Alot, ‘twelck een gom⸗ 
Goomen den Me is / Diemen op een ſtruxck vergadert / die 
Aloẽ groent maer een wortel en heeft / gelück een pael die 

in d'aerde gehecht ig: zijnen (ram is teer ende 
roodt / zijn reuck ig flereh/ ende den ſmaeck 

bitter, J 4— 
Alhier worden ootk veel ſoorten van Bee⸗· IV, 

ſten ghevonden / alg Leeuwen / Wilde Perce 
kens / Gepten / Wolven / Oſſen / Elephan⸗ 
ten/ ende andere; alhoewel men ſeght / dat als 
le deſe daer ban elderg gebzacht worden, 

Daer zijn groene Papegaepen / oock roo» 
de / ende andere ban verſtheyden verwe: Der 
fer ig ſulcken menighte/ datmen Daer bolck 
bp ben Big opt landt (etten moet / Belie men 
hier boog de FBuffen int Koorn landt doet: 
Sp lappen wonderlijck/ ende Hoften Gants 
Wepnigt, Daer is oock een foogte Lan Vo⸗ 
gelen / Sarau genoemt / die eẽ wepnigh klepu⸗ 
Der zyu als de Papegaepen/mact ſingen veel 
lievelhcker. De Bloemen zĳn hier altijdt 
bloepende/ende be Boomen het gantfche faer 
groen/ ban Wegen DE foete ende gematighde 
Locht / bie hier 18; fo dat het fchijnt hier al- 
tidt in de Lententezjn. 

Dit Landt brengt dock Simmen ende A⸗ v. 
en voort / die de Huyſlurden groote ſchade 
gen; want fp klimmen in de Boomen / eten⸗ 

dede bzurhten/ Waer af de Indianen Haer 
Deane maken/ ende ſtolpen de baten om / daer 
de borhtighepdt in bergaert Wort. Deſen wan de ſon⸗ 
Boom obertreft alle D'anderein goetheydt: vertinghe 
raeght groote Dadels ghelijck den Palm⸗ goethepot 

boom: bp het hout warmen fp hun/de hzucije LENS — 
ten zĳn ban goeden fmake/ende worden ghe-in indien. 
geten; de ſchillen daer af ghetrotken zijnde / 
perffen fp daer Wijn / Suycker eñ Dipe upt: 
D'eerfte vrucht dieſe voortbrengt / is gheljtk 
a Dádel: den baft aftreckende / verbranden 
p dien. ; 
Daer ís natBheen anderen Boom / deſen 
niet feet ongelijt / die Katoen ofte Lanpers⸗ 
züde boortbzengt/ ban zijne bladeren wort 
Laken ghemaetüt/ gelnek Datijn of Taf / de 
rugge woet gefponnen ende Roopdeit van gez 
maeckt: hier maffen oock Poten aen/de welc⸗ 
ke rijp gêwo2den zinde / vol waters zijn/ende 
Dier af maken fpfeer betten olpe. Des nuch⸗ 
teng ende ’g avonts maken fp een Gat ín den . 
ſtam / daer (p be droppelen Upt bergaderén/ 
bie haet ſtreckt in plaetſe bau foeten wijn. 
Deoe Serpenten deſes lants zijn ſeer hoogh vr. 
ende byna ſoo groot / als Berckens: Hebben Wan uptere 
een kop veel grooter ende groover alg een maten groo⸗ 
Wilt-bercken/ zijnde in alg Wel 16. voeten te Derpene 
lang:ont houden haer ín moerachtigbe plaet EN. ' 
fen: d' Inwoonders ſegghen / dat fp Geen bes 
nijn en hebben. Daer zn noch andere/ díe fa 
venijnigh zijn / dat / (oofe maer cen weynigh 
bloedg van pemant gheſogen hebben/ Ip tere 
flont ſterven fal‚.Daer is oock een groote mes 
nighte bande grootte bam een Water⸗ſlan⸗ 
abe, díe pranmerg ſo venjuigh zijn: Hefer iſſet 

cle, 

Zeden, 

Wanneer ben Koning een brouwe trouwê vr, 
Wil/ moet de ſelve eerft van den aenſienlück⸗ 
ften der Prieſteren bellapen zijn / eer hp hem 
Daer bp legghen fal/ waer voor hp hen: soo. 
Kroonen bereert. 

Als den Koning zijn mael doen wil / gaet 
hp op de blote aerde nederleggenzende ront⸗ 
fom Berm op bier fchzeden naer de Prteſte⸗ 
ren / die hem ghefelfehap Gouden len 

agh 



vanden Koning van Calicuth. sij 
daghs ende ’s avonts / met eerbiedinge zijne , (chappen ontfangt. 
— — ——— 

VIII. aden Koning wordende Prieſteren boor iN 
Dan De vijf de aenffenlichtte ghehouden / ende naer haer Sterckten — WEE 
ojdzen Des De Naires, Die Alg zijne Sdellupden gheacht In de Probintie vanMalabaren voertmẽ XL 
Bier. Wozden. Defe mogen ofappier / of Kondas / | niet altijdt den oorlogh te Paert / niet ſo ſeer 

of Hellebaert / of Pieck dragen / als ſy uytgaẽ. om dat het lant geen Paerdẽ hoogt en beengt/ 
De derde ordze zijn De Ambachte-lupdé. De | (Want daer komter genoegh upt Perſſen ende 
vierde zijnde Biſſers. Devijfde beftactin | Arabien) alg om dat Get landt fuley niet lijden 
die ghene Die den Peper Mijn/ ende Poten | mach; want het lant ban Malabas is ghelijck 
vergaderen ende lefen/ oock Die faepertende | Sweden, eng ende Hol boffen; geel Kwieren / 
Bis plucken/ Defe zjn ban dert Edellupden | Fnhanmmen der Zee/ ende Maraſſen, So 
ende Prieſteren niet Heel geacht. Denkoning datſe heurdanmoeten belelpen met voet⸗ 
ende de Koninginne en zjn nietfeer magmz volck / ende Dcheepg-loren ter Zee;zwiens 
fückelijtk gehileet; ’t andere bolck gaetmeeft | Woetbolck Gier te landt, oock (eer wel ghe⸗ 
naeckt/ ſonder dat de fchamelhepbt met een | fchicktis, 1 ied 
Batoenen kleedtjen bedeckt is. Eerſtelijck zijn alle de Soldaten Edele/ eñ 

Als den Koningter jacht gaet/ofuptrepft/ | Worden Naires genoemt: deſe 7.jaren out zijn⸗ 
fo bewaren de Prieſters de Koninginne bin | de/ Worden alg inde Schole des Oorloghs 
nen haer huys. gebꝛocht /ende van berftandige mannen in al⸗ 

daer ma⸗ De Edellupden ende Koopluydenleven in: | les gheoeffent; men vecht haer de leden ende 
nieren ban Der manteren/alg volght: fo eenige betenden | zenuwen/(meeren die dickmael met olpe ban 
leben, getrout zijn/ fullen fp dick wils van bzouwe | 'tkrupdt Sefama, ende hier door kryghen fp 

manghelen/ om hare vriendtſthap fo beelte | een ongheloobelijcke vaerdighepdt: want fp 
meer te verbinden; Doch de kinderen blijven | Plopen ende Bouwen Haer leden/ als of daer 
bpdentader. ‚| Geen been fn en ware. Daer naer oeffenen fp 

Noch een ander ghebruyck is onder Daer: | haer/fonder ophouden/ ín de handeling van 
Want daer mach een vrouwe feben mannen | Wapenen/ ende geloovende dat niemant niet 
trouwen díe haer alle Deen Loozende Nander | Wel kan uptmunten in bele dingen / oefenen 
naer beflapen/ ende fo fp fwanger Dlift/geeft | (P haer maer ín een ſoorte ban wapenen / daer 
fp dien het kindt / diet haer goet dunckt/ende | fp haer beft beguaemtoe binden, Dare Waz 
defe en mach het niet wepgeren, k penen waren eerthts de Ptecke / Boge / Rap⸗ 

Als fp eten/leggenfp op d'aerdeneer/ende | pierende Schilt: maer tſedert dat de Portu⸗ 
gebzupcken inde plaets van lepels bladeren | Gofen indie landen ghewandelt hebben/ is 
Ban Boomen. Die den Koning bolgen/dzagé ‚ hun oock de konft Len Artillerve te gfeten 
rootfcharlaken banden om Haer hooft. Alle | chdete maken/geleert/oock met het Muſket 
laten fp haer hap? feer lang Waffen: Algden | om te gaen/ ende alleg wat daer toe noodigh 
Coning overleden is / ſo laten ſy hun Hape | iste maken: fo dat dock haer WBuf-krupt bes 
ende baert (tot een tepcken van dzoefbepdt) | ter is als het onfe. Sp gaen geheelnaeckt ten 
Deen dus / d'ander ſo / afſcheeren. oorlogh / behalven de manlückheyt / gebruyc⸗ 
De vrouwen en doen daer niet met âllen/ | Een noch ſtormhoedt / noch Guſting: Hier 

dan Haer op proncken ende toxen; fo dat/ | Door komt het datſe gantſch vaerdigh int 
wanneer ſyop der ſtraten komen / alhoewel aenkomen ende int aftreckẽ zijn / fo datfe niet 
naert / ſy noc htans ſeer beladen met Goutenn weltontvlieden / oock ſwaerlick te achter⸗ 
Gheſteenten zijn/foo aen de ooren / om den volgen zijn: alg zynde licht ghewapent / ende 
hals / om de armen / om de beenen; ja hebben | fn de jongheyt de leden tot loopẽ gants vaer⸗ 
die oock op de boeit hangende, digh ghemaeckt, %eude gheveften ban hare 

IX. Spfchrijven op Palm-bladeren metpferé | Baypteren dragen ſy eenighe ſilvere ofte kos 
Pennen/ende dat fonder Inckt. pere platen/ deſe Dienen haer tot Trompet / 

ie en als fp — — 
Ri Ander dDefe Naires fg etn ſoorte han Dols 

4 oe, ckdoramen ' daten/ die Amoques glhenoemt Wozden: deſe 
x. Den grooten handel, die ín het landt van doen pꝛofeſſie ban alderhande ongheliücken 

Cahicuch gefchiet/maetht het felbe feerrijch/ | harer mede-Soldaten te Weeren / oock in 
Want fp niet alleen haer eyghen Peper ende welcken — bat het ſy/ ontſtende noch 
Gingber en verkoopen / maer oock noch ſpe-⸗ doot noch niets: fa ooch haren Koning ghe⸗ 
terpen/die aldaer ban andere Eplandenghes | doot wiert verradelick / en ſullen niet ruſten 
bracht wozden; boornemelijck van een Ep: | Hoor haer en ig Volkomen wraeck gheſchiet: 
landt Zeylon geel Caneel/ liggende van daer Dit berwerkt den Naires tot grooter kloeck⸗ 

Grooten 2. Durtſthe mijlen/na’t oftentöe/alsooc | mocdighent/ díe alhoewel (p befondere brou 
|_ Kooptans Peper Ban Comnucol,12,mdië aen gene 3de | wen hebbẽ / ende de Amoques niet haer noch⸗ 

petinve _ Calicuch; Gíroffel-nagelen Han Meleuze,niet | tans ín alle manieren foecften na te volghen. 
fladtenoe Berre Han daer ; gRotern-mufcaten ende Ia | Defe Natres worden fo geacht / dat ſo nemant 
Landtban tiz vã de Molucques; Miſcus upt Peguʒ Paer⸗ Haer te gemoet komt/ maet bltben ſtil ſtaen / 
Calicut, len upt’t Eplandt Ornus; voorts alderhande | ofte wegh gaen tot dat ſy gepaſſeert zyn / tot 

Dpeterpen upt China, Cambaya, Sumatía, | welcken {phare knechten Boor upt fepnden/ 
Tarnaffer,etc, voorts alle welrieckẽde krups | He een pegeljtk verwaittighen/dat hare Dees … 
den / die aldaer ban alle kanten toegevoertent | ren komen, arn 
alg ban eert ffapel Wederom ban daen ghe⸗ Doch fo men begeert te weten / hoedanige rooie 
haelt worden / niet tot Blepne profütender | macht den Coning ban Calicuth te Belt kan macht deſes 
Inwoonderen / ende groote tijtdommen Beg brengen / dat kan meu erkennédooz de ſſach⸗ Lonings, 
Conings: wierig Koopluyden metrechteer | ten die hy gedaen heeft tegen de Poetugpfen berſehepde⸗ 

Wie kor hige Vorſten ban Europa endeConingen van | inden jare 1503. brenghende te hoop Goooo, — 
| ger loops Africa trotfen mogen: Dit geeft ons des Cos | hechtende tegen Eduardr Pacherte, Capitepn der ine 
_dupben wings ruckdom genoeah te verſtaen / diealle | tan Emanuel, Lonína tan Portugael, die daen merck gizes 

de Pachten ende Collen defer Koopman | den Konintk ende 't Bijcke Van Coli: AN ſept. 
erm⸗ 
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ſchermde / met noch 200, Oorloghs-Dehez 
pen/ bolhardende in deſen aenllagh den tijt 
van vijf maenden. In den Aare 1529. belez 
gerde hyde Foztreſſe / die de Portugiſen in 
Calicuch gemaeckt hadden met 100000.tmanz 
nen/ ende contfnueerde ín deſen oorlogh den 
gebeelen Winter: ende alhoewel de Portugij⸗ 
fen een groote kloeckheyt betoonden int bez 
fchermen defer plactfe/ / nochtans fo ruineer⸗ 
den fp die ſelfs Aenmerckende den macht des 
ſes Konings. Do belegerde hp oor deg jaers 
1560. het Forzt ban Chaul, ’tWwelek hp fn 
nam / dwiñgende den Portugeeſen Kopiteyn 
Die daer binnen was) hem dat over te leve⸗ 
ten. Even fo machtigh is hyter Zee/ ende 
dat door het groot gheral ban beguame Ha⸗ 
venen / in de welcke de toeruſtinge der Sche⸗ 
pen hem gemackelijck/ende den panden feer 
hinderlück valt. 

Gouvernement. 

Alg den Honing doot ig/ fo en fucrcdeeren 
hem zine kinderen niet! maer den fone deg 
fufterg van den oberleden Woning; om dat/ 
(fo fpfeggen)den Prieſter / ende met den Cor 
ning zag vrouws maeghdom genot heeft/ 
bermidtg datter altijt een Lan De Prieſters 
bp de Coninginne ig/ om haer ghefelfchag te 
houden. 

Dare Juſtitie ober een die pemant gedoot 
Deeft/ ig fadanigh: hp wozt eerft levendigh 
verworght / ende Daer naer wort hp opghe⸗ 
banghen: doch fo GP hem maer ghequetſt enn 
heeft / wozt hp quut ghefcholben / midtg den 
koning de boete betalende. Pen 
„woatdefchulden belangt/ den Crediteur 

fiende/ dat den genen die hem ſchuldigh is/ 
alleen met Woozden boldoct/ neemt het cone 
tracht naer hem / ende nemende een groene 
fchorffe van eenigen Boom gaet den Schul 
Denaer Ger bolgen/ende hem achterhaelt heb⸗ 
Bende/ bindt hy hem met defe ſchorſſe hem 
befweerende Han wegende Prieſters ende 
den Coning/ban die plaetfe niet te gaen/Hooz 
hp en hebbe hem Loldaent Defen aldus be⸗ 
ſworen zijnde / en gaet ban die plactfe niet, 
pf hp hebbe hem betaelt / want fo hp maer en 
veynſde Daer af te wijcken/ (oude ſonder ges 
nade terftont dootgefineten worden. 

Godſdienſt. 

Die ban Calicuth ghelosven eenen Godt/ 
Schepper van Bemel ende ban Aerde / ende 
d'eerfte oorſaeck ban alles Wwatter ig: doch 
maken cen tragen Gob ban hem/fegghende/ 
dat hy / om ſich te ruften/ den Dupvel het 
Gouvernement deg werelt overghegheven 
heeft / die (p fegghen oock Hemels te zn / op 
Dat Hp een Richter op aerden fp/ende de mene 
fchen na verdienſten ftraffe of loone: den 
Dupvel noemen fp Deume, ende God Ta- 

7 merain, X 

Satfoë bes Nu heeft den Honing Lan Calicuth een 
— Bedeplaeis in zijn Paleys / gantſch beſaept 
itng in spr Met Dupvelg Throngie us / alſo leelück alg 
Bedekamer WP Die hier afſchilderen moghen / end: wepz 
opeen kas nigh grooter alg een Medailſle: boch int mid⸗ 
peten Den van deſe Kapelle 1e eenen Chzoon ban 
Chzoon  Kkoper/ Waer in eenen Dupvel van de ſelve 
hout fitten: ftoffe ſit hebbende opt hooft een Mpter / ge⸗ 
de: lick de Paufem hier op ſteken drie groote 

hoornen/ ende op het Loorhooft Lier: met 
een opfpalkenden mont/ waer upt hier groo⸗ 
teende ſcherpe tanden fteken/ hebbende ee⸗ 

XIII, 

XIV. 

Verhael van den Staet, 
nen Havicex⸗ neuſe / glarpoogen/ fchrichelijckt 
ende roodt Lan aenficht/ de vingheren alg 
klaeuwen / de Voeten alg Banefporen. In 
zijn Beele heeft bp een mentchen fiele/ erde 
nocheen ander in de hant / als berept zijnde 
om dien oock daer henen te fenden. 
Dare Offer-Peiefteren/ Die fp Bramius 

noemen/ zijn Verplicht alle nuchtent dit [tez 
ve leeljcke Dier met Rooſewater ude andes 
re Welrieckende krupden te Waffen; heel 
fchoone fmeltende fpererpen eude %rmatre 
Quen boor hem uptftortende Als ſy hem wie 
roocken/ kntelen fp boo? bent neder; ende afz 
fevren hem ſomwilen alle weeken eens; de 
welcke albus gheſchiet; fp hebben een Lanz 
to02/ gemaccht alg eenen Wutaer/ anderhalf 
boet booghe/ 2. voeten breet / erde 3. HOeten 
lang/ Bier op firopenfe alderlep welviechende 
bloemen ende Brupden ; Daer noer Orbber fn 
een ſilveren Hat bol Hanen⸗bloet / dat p on 
gloepende kolen ftellen / met dupf-atBerhens 
Be fpecerpen/ om te Wwisrooeken / nemende 
dan het Wierpocf:-Vat / ewscrrgheler p den 
Altaer/ de felve parfumerende / ende fe lange 
als dat gefchiet / ig daer ecn ſtlperen Klockſ⸗ 
ken/ dat niet open hout ban lupen, Defen 
ghebdeftineerden Haen moet met ecn fileren 
mes de keel afgefneden zijn’ daer fp te bozen 
een wijl ete mede gefchern t hebben, Tere 
Wijlen den Prieſter defe Offerhande doet / zijn 
hem de Armen ende beenen met filber Gers 
cievt/ díe oock fulcken Blanc geven alg de ans 
dere klockſteens daerenboven noch een Ba⸗ 
gue op zijn borft ban den hals afhangende, 
ende dit ís het tepchen Waermede ſy onder: 
t gemeene bolck ahekent Wozden. D'offers 
hande gedaen zinde / neemt hp ín bepde zijne 
handen wat koorns / ende Jaende upt de 
Herck achterwaerts/ altijt zijn oogen naer 
het beelt houdende / tot dat hp bp eenen 
beom komt/ die bupten de Cingel flact ſaeyt 
bp het koorn / dat Dp ín zijn handen hadde / 
daer benen/ leggende die dan Weder op zn 
Booft/ende ín de bede plaets komende / neemt 
het bereterfel bân den Altaer. 
Den Konfng en fal nimmermeer gaen e⸗ 

ten/of eendefet Bramins en faleerft eenige 
ſpüs gaen offren aen den Duphel; ende fa 
haeſt hp gegeten bheeft/bergaderen defe Prie⸗ 
ſteren de vefte/ ende Werpgenfe Door der 
Kraepen. ” 
Den Koning / oock níet de boornaemſte 

deg ſtadts / en foude geent vleys moghen eten 
fonder berlof van deſe Bꝛamins; in plaets / 
dat d'andere Dat fonder onderfchepteten/ bee 
halven dat niemant aen de Kocpen en raeckt. 
Ach en mach alter níct vergeten een Par⸗ 

doen generaely dat fp alle jaren ghenieten in 
de maent van December/ 't welck maeckt, 
dat het bolck daer Komt Van alle Contrepen 
ende omligahende landen/ om den Tempel 
van haren Afgodt te beſoecken / de welche gee 
timmert fg int midden Lan cen Iep? ; in de 
welcke twee fchoone ſtreken met Pilaren 
ftaen/ ende een groote Lampe / gemaetkt gez 
lek een Dchíp/ bol olpe/ Am rontfom lucht 
te Been. 3 

Defen Tempel iggroot/ ende rontſom 
met Boomen befedt / ende en mach niemant 
ín den Tempel comen/ of hp moet hem eerft 
in dit water WafFen; ende den inkomenden fn 
defen Tempel Wozt ban de Bramins met 
olpe unt defe Harpe befproept/ daer naer 
gaen fp haerten offerhanbe pzefenteren/ en⸗ 
de ben Dupbel geeert ende aengebeden heb- 
bendes keert elch zing weeghs. NE fine 

XV, 

In weltkes 
maneren de 

Offerhandẽ 
geſchieden 
die ſp booz 
Sen vupvel 
doen · 

XxYL 
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fchen belooBen haer de Bramins generael , fo datmendan niemant en foube deren mife 
pardoen van alle hare fonden/dzie dagenlang | doen/ nochte ſich aen zynen vpant wzekerns 
geduevende ís defe nict anderg dDaneenttooft | oock eenen Eriminel niet Hoort Hecht bee 
ende toevlucht ban byphept voor een veder | trecken, 

VUerhael banden SStaet des 
Konings van 

NARSINGA. 

* 
pelli A Aa 

ed di Ì Û * * — — — 7 

oi) 4 44 , Aai Balaors arfingek. 2" grt 
ket need ala. 

* MA Sgr vit SRE Et 
Decan; nakr Mm Â | Jorojma del. SAC 

KortInhout. na 

Glegenthent deg Landts Narſinga, zijn lengde ende voorngemlte (lez 
Den Narfinga ende Bifnagar. 2.3Dan de Probintie Canaria ofte Con- 

ne can, ende zijne voornaeniſte Zee-(téden. 3.De vruchtbaerheyt deſes 
Landts / in Koorn Dupcker/ Gingber / Katoen / etc: 4 Deden ende manie⸗ 
ren deſes voltx / ende generalijcken aller Zndtanen: s.Ban de Gymnoſo⸗ 
phiften hare kleederen; ende ſtrengheyt des levens; hate onthouding ban 
Wijn ende Beouwen; hare oeffeninghen am de gefonthent des geells ende 
lichaems te bewaren) haer leere / ende ſubtijle ditcour (Ten met De Ronunghen 
ban Goddelijcke ende menfthelicke laken: de beroeringhen deg hemels ens 
Be Der Clementen, 6. Wan De, Germanos, hun beghebende tot Medicijnen / 
boordundinghen ende Pegromantie. 7·Noch van andere Ordren / waer in 
dit Indiaenſche Volck berdeplt wad. s Kleedinghen Der hupdenſdaeghlſe 
Indianem ende hoebdanighe kleedinghen den Koning draeght / gaende ter 
oorloohe. 9. Ban de groote inkomſten deg Konings / beloopende 12. nullioe⸗ 
nen Gouts jaerlijtx. 10. Waer in hare Sterckten belgen: Hoedanigh zijn 
Voet volck / ende Kupterpe is / ende welck ge Oan: van er 

* il, an 
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11. Dan De Afgoderpe dier ban Narfinga, aenbiddende den Dupbel / ende hoe 
Cp hem Tempelen bouwen. 12. Ban de tweederleyn ſoorten van Seckten / 
die den Godſdienſt deſes voltx Goiberneer: hare Beers ende harde ma⸗ 
nier van leben: welcke Goden ſy noch aenbidden. 

It is cen ban de machtigh⸗ 
fte Princen Die tuſſchen de 
Bebieren Ganges eude Indus 

ig van Get Landt ghelegben 
tufichen Cabo de Gomorin, 

ee Guadaverin, de Bergen Lan 
Gata, Ende de Bebiere Han Beogala; hebben: 
De meer afg zoo. mijlen inde lengde. Som⸗ 
mige feggen/dat bp fo Beel Lantg onder hem 
heeft / Alfmenin 6, maenden feude Konnen 
omreyſen. Daer zuutwee Koningltjcke fles 
den / namelück Natſioga ende Bilnagar, de 
Welcke d Ren heeft/ ende Lernacmt ig 
om haren Koophandel. Dan weghen defe 
twee ſteden Woet hy als nu Koning ban Nar- 
finga,als dan Koning ban Bifnagar genoemt. 
De ſtadt Tarnaffer (fo fomumighe Willen) bez 
Goot oock aen dit ück / maer is ban den 

hebben be Portughſen twee ſteden / te wee 
ten/Coromandel ende Malipur, 
Deſen Koning befidt oock de Provintie 

ban Canara, anderffing Concan, 'twelck een 
Deel deg Àer ban Decan ig. De voornaem⸗ 
fie Zer-fteden defer Provintie zij Ooor, Bate 
ticala, Magindra,ende Mangalor, boch de Poz⸗ 
tugöfen befitten Onor , ende Batticala fg haer 
tiĳnfbaer. Den Koning ban Travancor (die 
int Brick ban Malabar light) ig oock defen 
Koning ben Narlinga onderworpen. 

Geftaltenìffe. 

Mit Koningryck Heeft overbloet ban al 
le dingen / fo datmen daer alleg wat tot 
s meñſchen onderhout noodigh is / Linden 

Koorn / Dupcker/ Gingber / ende 
at pecerpen; oock eniffer geen Landt 
ter werelt overbloediger in katoen ende zij⸗ 
De. Bifnagar is defgelijchen feer vruchtbaer / 
ende heeft vermakelycke Boffen. Canara 
geeft Gs, Dupcker/ Vijghenende Noten / 
maer geen koorn noch Erweten. Bet Landt 
ban Travancor is magher / ende niet feer bez 
quaem om eenige vruchten te dragen / Hoch 
niet om met koornte befacpen, 

oOude Zeden. rna 

„Ohermitg dat bele, aude feden ban díe 
van Nar(inga Romten gebzacht worden ende 
bertgelekenmet de andere Indianen / heb ick 
deſe plaetfe bewaert / m met Dit Difcours 
een volg Eennifjt daer af te Geen, 
Be Indianen hateven de diefte boven alle 

dingen habben Geen beſchreven wetten / aen⸗ 
geſien ſy geen gebruyck batt letteren en had⸗ 
den / maer outhielen alles van bupten. Wan⸗ 
neer fp eenighe Offerhande deden / dan dzont⸗ 
kenſy bain; lebbende gerſte⸗ Water tot haren 
dagelijchſchen dranck Adaer fp oock Pottagte 
ban Boochten/ doende Daer eenigh ps bp. 
Sp en plepteben niet onderlinge, voch hade 
Den geen verbodt ofte gebont van pets te bez 
Waren! behoefden noch getungen / noth oe 
bligatien/ noch ſegelen ofte bulfen/ want fp 
maſltanderen met bloote Woorden geloofden. 
Weten oack hare hupſen onbewaert dlleen / 

gelegen is / want hy Meeſter 

Koning van Brame ingenomen. Fn dit Bick 

\ 

| 

‘t welck voorwaer eenteprken ban grooter 
onnoſelheydt defed volcx was: hadden geen 
gefctten tt om eten/ maer namen haer Ges 
komſte als fp bengherden, Dare lichamen 

lieten fp ditkwils wepven/'t welck fp oock 
polifterdben met Ebben-hout, Hadden wepe 
nigh hovaerdpe in den dooden koftelijche bez 
graef-plactfen op te richten ; maer daeren⸗ 
tegen overdadigh in kleederen/ Want waren 
behangen met beel Goudtende Geſteenten; 
Deoegen over't aenficht een ruym Lijnwa⸗ 
tenkleet tot een cievfel/ om het aenficht voor 

het vervellen der Bonne, ofte de verharinge 
deg Wints te bezijden / ende Dit alles om 
t Lichaem fchoonte houden. De waerbept 
witert bp hun boot een groote deughde ghe⸗ 
houden/ ende De oude mannen Wierden niet 
geacht/ fa fp niet boorfichtigh cn waren. Sp 
mochten veel brouwen nemen/ die koopen 
Be van hare Ouderen voor een paer Offen. 
Sommige namen fp om haer te dienen / ans 
dere om kinderen te teelen andere wederom 
om koztf-wijl: defe waren niet bedwonghen 
ín kuyſheyt te leven maer haer wag veroor: 
loft bp te ſlapen met dien fp wilden. Offerens 
De/ en Waren hare hoofden met Geen bloemes 
Eranyfen gerciect/alg bele andere Wolckeren/ 
noch en ſſachteden of en Keelden hare lachte 
offerbeeften niet maer verſtickten die in 
haer bloet. Den valfchen ghetupghen wiers 
den De epnden der vingheren afghefnes 
den: díe pemant berlemt of een lidt afs 
ghellaghen hadde/ moft niet alleen ghelücke 
ftcaffe draghen / maer verlooz noch de handt 
Diet gedaen hadde; maer Die een KAsmbachtf- 
man de ooge uptftac/ ofte een Bant afhieuw / 
Wiert onthooft/fonder genade. Ì 

Bet quam den Slavinnen toe den Coning 
te bewaren ende te dienen: ende Het Wepzles 
gher bielt fich bupten de ſteden onder hare 
Centen. Sa een vrouwe den Coning drones 
Renfiende/hem vermoorde / die traude zijnen 
Sucrteſſenr / ende De kinderen fuccedeerden 
wettelij-ken den Dader int goet. Bp daegh 
en waft den Coning nfet toegzlaten te flapen/ 
ende geduerende den nacht Leranderde hp ale 
le ure ban lig-plactfe/ upt bzcefe ban verra⸗ 
den te Worden. griet ten oozloge treckeude / 

hoorde hp bagelijck den klagenden/ ende deet 
haer vecht. Bp ging oock upt om te — 
ende ter jacht te gaen / alwaer cert grooten 
hoop Soldaten na het Beeſt liep: be plactfe 
daer ben Coning dit oeffende/Wag met koor⸗ 
den omfpannen/ ende zin Lyfwachte hielt 
fich bupten Ben ving/ ende foo pemaut ondere 
tuſſchen in be Tenten ging / om met eenighe 
Jofferen ban zĳn flepp te boeleeren/ die bere 
loor het leben. 

Alg ben Coning doos het lant trock / hadt 
bp Klochffeng ende Trommelen / die boor 
Dem gingen/ ende fo hy in eenigh parcktrabt 
om te jagen/ fo hadde hp gemeenlijck twee of 
drie gewapende vrouwen be hem:maer fo bp 
opt blache belde liep / ſat hy op cen Elephant / 
becingelt met menighte ban vronwen / ſom⸗ 
mige op wagenen / ſommige op Paerden / ette 
De andere op Elephauten; ende deſe vrou⸗ 
wen wiften aerdighlck met alberlep geweer 
om te gaen. 

D'Andías 



Yv. 

des Konings van Narfingá. 515 
d Indianen aenbaden den regenachtigen 

Iupiter, ende hare eviere Ganges, oock de 
Genios ende hareg JLanbdtg-goden. Als de 
Coninghen hun hapy Waffen lieten/ vierde 
elck gendefendagh/ alg een Groote feefle/ 
doende malkanderen rijcke ghefchencken. 

Dit volck wag eertijdtg verdep!t in ſeven 
Oꝛden ende ſtaten; D'eerfte waren de Phi⸗ 
lofopben/ Gy mnofophiften ende Brachmanni, 
Die meer gheacht Waren / alg alle d'andere. 
Defe maren vzp van allen acbepdt / ende en 
dienden niemant/maer geboden elck een / ont⸗ 
fangende alleen ’t gene tot de @fferhanden 
noodig) wag. Wadden de fo2ge over Be door 
den / alg díe alleg wiften Wat in Wemel ende 
Hel geſchiede. Deſe Wife voorfepden haer 
int begin des Jaers de drooghten / winden / 
reghen / ſieckten / etc. doch fo pemandt deſer 
Wife pet vals voorſepde / dien wierdt tot 
firaffe een eeuvaigh fwijgen opdelepdt. De 
Gymnefopbyfti ginghen heel naeckt / gelijck 
haren naem oock mede brengt / houdende 
haer ín eenfame ende Woefte plaetfen/ alwaer 
ſp van De Natuyz ende deg Hemels loop dif 
puteerden/ altijdt gauwe acht ſlaende op de 
Sonne ende de Sterren. Onder defe Wijſen 
Waren noch Brachmanni , bie anders niet en 
fochten / dan’tgene de Natupze vereyſte / lez 
Bende nergens anders af dan ban’tgene de 
Aerde vzpwilligh voortbrachte. Men ghe⸗ 
looft dat deſe Lan de Kinderen ban Abza⸗ 
hams Concubijnen ghekomen zijn / Die haer 
na often fandt(gelyjck wp in de H. Schrift 
leſen) ende eenige gaven mede draghen liet. 
Defe gaven van Abraham, behalven goudt 
ende kleederen / zyn de Konften ende wetens 
fchappen/ voornemelijck De Aftrologte ende 
De natupelijche Magie / in de welche fp niet 
alleenen Gebben uptgemunt / maer hebben 
oock baer in volkomen bewuft gheweeſt / foo 
Wpde Pooztugifen ghelooven Wwillen/ Die 
Daer af fpzeften/ alg geften hebbende, Strabo, 
Onefiritum volgende / depltſe ín Brachman- 
nos ende Germanos, Pe Brachmanni ftelden 
im t gebzupch de wetenfchappen/ die ſp van 
Hace Voorſaten ontfanghen hadden/ ontfan- 
gende de Germanos (’twelche vreemdelin⸗ 
gen Waren) tot de fludie ban de Philofo» 

hie. < 
’ D'aenftenlhekfte onder Haer Waren de 
Gymnofophit:, Die maer met Schoꝛſſen ban 
Boomen bekleedt waren / ofte met een rup⸗ 
men Linnen⸗kleedt / ‘twelckk men met geen 
Water en wies / maer Datmen/ vupl wefende/ 
ín't bupz wierp om fchoon te worden fonder 
dat het daer eeñigh letſel af kreegh. Spen 
droncken geenen wijnsen hHouwelgckten niet / 
noch en hadden geen kenniſſe met vrouwen / 
Booz datſe dit leben fevé jaré gelepdet Haddé. 
Sp Diſtoureerdẽ met den Koningé feer ſub⸗ 
tülijckẽ van de Bepublijcké, vande goddelic⸗ 
Be eñ menfchelücke faken/ van de beweginge 
ende loop deg Hemels / ende Ban de fecreten 
Ber natuere , Waer lichaem ſtercktenſy door 
{ware oeffeningê/ende doort ſelve middel ga⸗ 
ben fp haren geeft ooc ſterckte ende maecktẽ 
die in hare raetſſagen ende oordeelẽ onbewer 
gelijck. Alle hare Philoſophye ftreckte ders 
waerts / bat een goede doot upteen Goet levẽ 
ſpruytẽ mocht, Appianus Thiaoæus heeft defe 
met grooter moepte weſen foecken/op dat hp 
larquen haren Printe ban de natuere’ bewe⸗ 
ginge der Hemelen / ende veranderinghe der 
Bagé mocht hooren ſpreken. Sp beriſpten 
Alcxandrum xagnum, out Dat hp victorieus 
zijnde) met zin Aucke niet te vreden en was / 

maer met zijn leger haer noch int Ooſten 
moſte komen moepelck vallen. Dits 
‘tgene Strabo daer af ſchzüft Die van Plinio 
in Hiftoria Naturali gevolght is. 
DeGerman: beneerſtighdẽ ſich om het mene vr; 

ſchelicke lichaem te leeren erkennẽ / Moonden 
ín geen Hutten / leefden van Rijs ende meel/ 
ende de quaden voorkomende / preſen onder 
alle fBedicamenten boornemeljck de falvine 
gen ende plaefterg : Sommige onder haer 
Waren genepght rot waerſeggingen ende 
Tooverpen / geffenden de Pegromantie/ 
loopende vagebonden band'een Stadt in 
dander / ende bant een vleck na tandere. 
D'eerfte waren vpanden Lan allen defen/ ens 
de en hadden nergens Anderg Vermaeck in / 
dan in andere te beriſpen / ende Waren noch 
per fn Montagnatas, Gymnetes ende Ci- 
VLIES, 

Dit was be eerſte Oydee ofte ftaet;lact ong 
komentot de tweede. 
Dat waren De Moutw-lupden / díe alle VIT. 

d'andere in getal te bover gaende/Dp Waren De tweede 
ban ten Oozloghtetrecken. Ben bpant en Fia! ofte 
berongelijckte hun nopt/ maer elek liet haer motet maren 
bzedelijchen woonen / wetende, dat die gebo⸗ De geren, 
ren Waren tot profijt ende Welvaren bande díe groote 
gantſche werelt. Hier dooz ſaghmẽ overbloet bjphepden 
ban alles ín allen dingen / eñ defe lupden leefs genoten. 
den vredigh op Det beltmet hare Prouwen 
ende kinderen/ betalende Den Lepfer Wat 
des Kepſers wag. 
De derde Ordze Waren allerhande Bar: 

ders / Die in Dorpen ofte gehuchten niet en 
woonden / maer opt vlacke velt in Tenten, 
alwaer fp ban de Jacht leefden; den Beeſten 
ſtricken frellende / bewaerden fp't Gezaepde 
Poor den hinderenden Dieren; die Daer te 
Lande groote fchade met wroeten ende ans 
Derfing int ſelvige doen. 
Be Ambachts-lupden hielden de Lierde 

rpe; d'een maeckte Harnaſſen ende Oors 
loghs-tupgb ; d'andere Ploegh-pferg ende 
Sickelg / ende diergelijck noodigh gereedt⸗ 
fchap. Deſe waren niet alleen vey ban alle 
tmpoften ende Schattingen/maer men deyb 
— oock Koorn ban des Konings Dol 
erg. 
De vijfde Orde Waren de Soldaten/ die 

doch de tweede in getal waren. Defe maeck⸗ 
ten haer doot geftadige oeffeninge ter Doze 
loge bequaem / ende hoe grooten menichte 
datter wag/fo Wierden doch alle hare Paerdẽ 
* span op deg Konings boften 
geboet. ì ; 
De fefte Oydze waren de Magiſtraten / die 

op alles gade Maende watter gebeurde / den 
Koning daer af verwittighden/ op dat hp 
daer tidelijck in verſagh. 
De febende Waren De Gene die ín de pur 

blijcke Baden pzeftdeerden/ ende in klepnet 
getale waren/ maer untmuntende ín voor⸗ 
(fchtighept ende Abdel. Wt defe Ordre Wiers 
den des Koninde Gaden Gekozen) erde die 
gene die het ghebiedt over groote falen hade 
den / ende alle ſware verſchillen ter neder 
lepben. Bier upt wierden oock geftozen de 
Kapitepnen ende Gouverneurs van Doe 
bintfen. 
Na be Mare de! Sur endeMalacca toe Woon 

Den Harders / die van rauw Vleys leefden / 
ende wierden Pades genoemt; deſe wanneer 
pemandt ban den haren begon ſierk te wor⸗ 
den / fo ſloegh hem de naefte vriendt doodt/ 
tot reden gevende / bat het vleys daer dooz 
bederven ſoude / te weten / door lange ſieckte; 

&k ij aldus 
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— handelden fp oock met de oude Lup: 
en 

Op andere plaetfen warender Die noch) 
FR :na/ noch Heeft enlachteden/ bouwden 
noch enttmmecbenniet / Maeoden noch en 
Oaepden niet / leefden alieen ban Krupden / 
pluckten foo lang alfjec pet was / ende alg 
pemandt begon ſieck te worden/ die begaf 
hem nade wilderniſſe / leefden hp of ſtarf hy / 
men droegh voorts geen forde meer bar 
hem; noch om zjn begvaef-plaetg Deel min. 

Huydens-daeghfe Zeden. 
De richtte deſes Landts dragen een hozt 

boven-cochfken/ ende op het hooft Tulbans 
gelijck de Curcken. Doch het gemepn volck 
dedeckt maer De fchamelbept/ gaet voorts 

Boe gekleet naecſit. Alg den Koning ter oorloge trechit/ 
den koning heeft hp een Katoenen äock acn/ Daer boven 
ter oosloghe eenen fchoonen met Goudt-gefigureerden 
treckt. 

IX. 

Tabbaert / ende in plaets van borduyrwerck 
is Die rondts· om met koſtelycke Paerlen bes 
ſet:zijn Paert wordt upenemende veel waert 
geacht / om dat het Tuych bol ghefteenten 
ende Paerlen befer ig, D'Inwoonderen dez 
fes Landts eneten geen vzoodt/ leven van 
Aijs/Dleps cnde Wig/ oock Noten die al. 
Daer op PPalnboomen groepen. 

Die van Coromandel, indien het ſommi⸗ 
ge jaren niet en vegent/ vallen in fodanighe 
ellende dat fp bedwongen zijn hare kinderen 
te verkoopen / ende Dat fomtijtg oock Wel om 
eenen Meacl: doch dit gh b-urt dickwils mn 
antg Indien, oock verkoopen de Ouders 
Omkoijlen haer felfg wel omeen geringhen 
penning. De Princen achtent groot / datſe 
Edele Slaven hebben; Die fomwúlen wel 
hare Dorhteren trouwen/ ende alfo erfghe⸗ 
namen Worden van haers Meeſters goedes 
ren. 

Rijckdommen. 

Men houdt het boor gewis / dat den Koe 
ning ban Narſinga jaerſjcks Wel 12, milioe⸗ 
nen inkomens bheeft/ waer af Gp wel twee 
of dzie te boven lepdt. De reſte beftecdt hp 
tot het onderhoudt zuns Hofs / ofte aen zjn 
Krijghſe· volck. Behalven defe heeft ho noch 
200, Kapitepnen/ aen den welcken hp eenige 
ftucken Landts uptdeplt/ met fulchen laſt / 
Dat fp foo veel Paerden/ Elephanten ens 
De voetvolck onderhouden fullens Defer 
Ímkomften zĳn fo groot/ datter ſommighe 
Hapitepnen zijn / die cen nullioen Goutts 
zaerlückg imbomfte hebben. Bet welcke niet 
ongeloobelijck ſchynen en mach; aenghefien 
ín defe Landen/ alg in het grootſte Deel van 
Ooſten / alle de Landen / Boffen/ Mijnen / 
oock De Wateren / den Princen toebe hooren: 
fo dat niemandt fich ín den Ganges waſſen en 
mach / die dao, het Bijcke van Bengsla henen 
loopt/ ofte oock in die die doort Gijcke van 
Oryxa bloept/ fonder aen Defe Koningen ſe⸗ 
Eeren Tribupt te betalen: felfg den Koning 
ban Narfioga koopt het water Lan Defe Ai⸗ 
biere/ twelck bp hem Lan verre lact toes 
bzengen/om ſich daer ín te waſſen / ende te bar 
den fuperftíitieufeltjcken. 
Den Koning dan ban het Bergh zing 

Lants vooght zünde / en iſſer Boor zijn bolck 
niets overigh / dan den arbeydt ende de bee⸗ 
nen: ſo dat den Koning een derde-deel ber 
profijten boor Dem treckende/ latende de 
twee andere Derde-deelen voor zine Kapi⸗ 

Verhael vanden Staet, 
tepnen/ vijche Bapitepnen/ doeh kale Lant⸗ 
lupden maeckt. 

Sterckten. 

Fen gelooft/ dat den Koning ban Natſin- 
ga gewoonlijcken 40000. Narres Onderhout/ 
Die alg Edellupden tot den Krijgh verordent 
zijn/ ende alle tijdt wel betaelt worden; ende 
hier beneven noch zoooo, Paerden / Die hp 
eenſdeels upt Perflen, eenfdeelg upt Arabien 
ontfaugt/ ende 200. Elephanten. Maer als 
bp ten dorlogh trecken moet / brengt bp wel 
een anderen hoop voltks int veldt / want 
ſommige hebben gefchzeven/ bat zijn Leger 
befloegh een fiveke ban zo. mylen „ Loannes 
de Barces toont ong genoegh hoedanighe 
macht upt dit Lant getrocken fan Wozden/ 
befchzijbende De Armade die Chefnatat Koe 

níng ban Narfinga, boerde tegenden Idalcan, 
ín De inneminge tan Rachio: Bp feght dan 
Dat het Leger berdeplt was onder verſchep⸗ 
den deelen/ onder hare Kapitepnen/aldug: 
Fu de Koant-guarde troch Camaraique met 
1000, Paerden/17. Elephanten / ende 30000. — es bes 
Boetknechten, Tierrabieara met 2000. Baer: machtighen 
den / 2o. Elephanten / ende soooo, Cantal hepriegers/ 
fing; daer na Timanapeique met 3 500. Paer⸗ geboert tes 
den / 30. Elephanten / ende 60000. Doet: 
voltſ. Hadapanaique Met 5000. Paerden / so. 
Elephanten/ ende 100000. te voet: Condo- 
mare volghde met 6000. Paerden / 60. Ele⸗ 
Planten ende 120000. te voet. Bier na troce 
en twee Befneden deg Conings met 1000. 

Paerden / 15. Elepbhanten/ende 40000. Voet⸗ 
bolck. De Pagie ban Bethel boerde 200, 
Paerden / zo, Elephanten/ ende 15000. te 
Boet. Comarbeque gelepbe 400. Paerden / z o. 
Elephanten/ ende Sooo,Poetknechten. Bier 
nà volghde den Coning met zin Lijf· wacht / 
namelijtk Gooo, Paer den / zoo. Elepbanten/ 
ende 40000. PVoetvolck / ende. Aen zijn zijde 
martheerde den Gouverneur Lan Benga- 
por, met Berfchepden Capítepnen/ onder 
baendelen/ alwaer Dat 4zoo, Paerden / 25. 
Elephanten/ ende Goooo, voeiknechten ons 
der Waren. Behalvsen al dit bolck Waren 
noch zooo, Paerden / ende zooooo, Docte 
Bnechten/ verdeylt onder kleyne Vaendelen / 
die ghelijck alg loopers hier endedaer/ Het 
TLandt rontg-om ontdekten boog erde ach⸗ 
ter/ ende dat met fulcken ordre datmen in 
ten Omme-fien Doop wift wat achter geſchie⸗ 
de / ende ſo voorts. Met defe trocken noch 
12000. Wwater-dzagerg/ 20000, Hoeren/ 
voorts Kooplieden / Arbeyders / waſſers / 
die fp Mainates noemen / Oſſen / ende dragen⸗ 
de Buffels ſonder getal. De veelheyt deſes 
voltks wierdt bekent int ober-trecken van 
een Aíbiere/ Want den eerſten quam het was 
ter tot aen De billen/ ende Was boor dE leften 
nfetg omte fcheppen met de handen. Den 
Koning / eer dat hy op den eerften aenſlogh 
trock / offerde in 9. daghen 2736, Beeſten / 
welckers Vleys men den armen uptdeylde / 
ter eeren den Afgod / daer het toe gheoffert 
wierdt. Dit bolck Was ín Katoenen bleede⸗ 
ten gekleedt / fo dick ende ſtertk / datſe tegen 
een Lantie ſtaen mochten/ even al badvent 
pfere platen geweeft/ fo waren oock de Paer⸗ 
Den ende Elephanten met tfelfde gewapent. 
Beber Elephant hadbe zijn Kafteel op hem/ 
met bier ghewapende mannen daer in: Pads 
Ben booztg turen hare tanden ſekere borte⸗ 
laſſen / vie alles af-{ncden watfe Looy haer 
bonden. 
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dranck, Sp guellen haer met lange vaſten / 
alleen des avondts een wepnigh Supcker 
ende Melck nuttende ; foo dat de Superſti⸗ 
tieufte onder Gaer ſomwijlen Wel 20, dagen 
zĳn fonder pets te nutten. Geven hare Ls 
deren wegh / wanneer (p gevoelen datfe ſieck 
ziju. Sp en trouwen maer eenmael / ende 
als fp ftecben Wozden hare Prouwen met 

des Konings van Narfinga. 
Det Woet-bolck wag ghedeplt ín Boogh⸗ 

ſchutten / Pieckeniers / ende volck Die cen 
rondas ende trappter droegen / ſonder meer / 
want deſe Schilden Waren fa groot / datſe 
haer gantſe Lichaem daer mede bedecken 
mochten. 
Den Idalcan met zijn geſchut een groote 

nederlaghe onder des Koninohs volck ban des kos 
Narfinga gedaen Bebbende; heeft hpfelbe ges | haer begraven: fp gebruycken de ſelve klee⸗ ings ban ge gedaen Ge 5 Prene 8 

Natiga. fproken woorden voorwaer ſodanigẽ Pzince | dingen Ban d'oude Brachmannos, geloobende 
waerdigh / namelijck / Dar hy liever wilde; 
dat den Idalcan gedoodt, dan overwonné had- 
de; ge bende voorts couragie aen den zinen / 
tradt boo? aen/ ende Ontdede zijnen vpandt. 
Onder andere dinghen na ven fp in deſe hes 
derlage 4000. %rabife Paerden/ zoo. Ele⸗ 
phanten/ 400, groote Stucken/ behalben de 
Kleyne / een onepndelück ghetal van Oſſen / 
Buffels / Tenten ende geßanghenen. In de⸗ 
fen oorlogh waren so, Postugifen met den 
1dalcan, ende heerden met ben Koning Lan 
Narfinga ————— $ 

25p onfen tijde hebben hun twee Kapitep⸗ 
fien tegen den Honing opdhewozpen/ Waer 
ban deene Die te Negapatan Woùnt/V irapanay 
genoenit Wordt / ende D'andere te Malipur 
Woonende/ heet Vengapatir, 8 
Den Koning van NarGnga; om zĳn belek 

ín alle voorvallen gereedtte houden / mon⸗ 
ſtert zine Kapiteyñen jaerlijcks; ende die 
niet fo veel volcks en onderhouden / als hun 
te laft ghelepdt is / die berooft hp Van hare 
Ampten⸗ 

Godrts-dienft > 

De volckeren van Narfinga gelooben eerſt 
aen eenen Godt / Heere van alles / Daer naer 
aen de Dupuelen/Autheuren van alle quaet / 
Dien fp meer alg den Schepper Lan alles eer 
ren / haer ſchane Tempelen timmerende / enz 
De daer groote imomſen bp; Gn ſommighe 
ban defe Tempelen onthouden haer Man⸗ 
Hen/ die den Drenft deſer Afgoden gade aen; 
in andere Cempelen zijn Brouwen / die met 
Bare onkupfhepdt winnen/ daer deſe Man⸗ 
nen mede gevoedt worden/ tot welcken eyn⸗ 
De ſy oock bp haer eenighe jonghe Dorhters 
op-boeden, 
Nu is alhier / gelijck niceft în alle De Indi- 

en,tWeederlepfoozte ban volck / Die De Cere⸗ 
monien ban haren ber Gioechté Gods-dienft 
gade Maen: Defe zijn de Baneanes, ende De 
Bramins, De Baneanes; die alhier tn Grooten 
getale zijn/ aluoewel fp in hare Deeten verz 
ſchillen / atcorderen nochtans alle Hier in/ 
datſe niets en dooden / Dat leven ontfangen 
heeft / nochte ooc!: daer af en eren. Dit wordt 
bp Gun fo fcherp onderhouden/ datſe De Bo⸗ 
gelen die Am te dooden gevangen zin / edere 
koopen/ ende vlieger laten: Eten noch) Har 
pen/ noch Apupn; gebzuycken dock gheenen 
Wijn/nochh Azyn / oock geenen Zndiaenfen 

kk tj 

a verhupſinge der fielen m een ander Lich⸗ 
haem. 
Moek de Brawins worden veel meer ghe⸗ 

acht / ende zjn in twee Secten berdeplt:mant 
föntmíigebouweljckén/ ende Woonen in de 
fieden; dandere en-trouwen nimmermeer/⸗ 
ende worden Ioques ghenoemt. Defe en heb⸗ 
bengene Genten/ leven ſeer gheſtreng / Jaen 
‚bedeten door gants Indien ghelijck als Pel⸗ 
grims / ende onthoudẽ haer Lan alle vleeſche⸗ 
lijcke welluſten / tot een ſekeren tijdt toe / dan 
Wozdenfe Abduts, dats te ſegghen / vry ban 
alle Wetten / ende onbequaem tot (andighen. 
Alg dan begheven ſy haer tot alle ontucht, 
welluſt / ende pleyſier dat fp konnen bedene 
Een, Sp hebben een Hooft / die Groote in⸗ 
komften ônder handen heeft/ ende haer daer 
af mede Deplt/ fendende fomwijlen ban defe 
Yoqueseentge Dier ende daer om Baer ſotter⸗ 
npente Peediken. Defe aenbidder eenen Pa- 
rabrafnma ende drie zyne ſonen / tot wiens 
eere fp drie Koorden Om haven hals bragen, - 
Sp ftellen niet alleen onder den Goden/ de 
mannen / Die pet (onderlinge gedaen hebben / 
maer Dock Be Beeſten / bouwende tot hunner 
eeren ſeer Boftelijcke Tempelen: Kenbidden/ 
Simmen / Elephantẽ / doch meer den Oſſen/ 
ende Koepen: Want fp meenen Dat de ſielen 
der menfchen Heel ect in Defe Beeſten bere 
hupſen / dan ineenige andere. 

DeBramins; die aen de Zee-kant woo⸗ 
fen/Cuncames genoemt / eten alderlep Dice 
ren/ behalven Offen ende Werckeng-bleps, 
Sp hebben eenighe Boecken ende Prophe⸗ 
ten/ waer door fp hare Sugerftitten vaſt mas 
Een. Sp gelooven dat God (wart ig/ achtens 
Be Defe verwe de ſchoonſte van allen/ wet hals 
ben dock Hare Afgoden wart gemaecht ens 
de met olp beftrehen zijn / fo datfe ſchricke⸗ 
lijcſt om aenſien zĳn. Sp perſuaderen den 
bolcke/ dat hare Goden groote eterg zijn, 
ende Dat om datfe deg daechs tweemael ſpijs 
offeren fouden/'t welck oock ghefchiet/ die 
hun dan feer Wel te pag komt. Baer zyñ 
ſommige onder haer dic wel ervaren zĳn in 
de Aſtrologie / doch hebben meeft alle meer 
argheyt / dan geleerthept. Hebben vele vrou⸗ 
wen. Dphebben onder haer cen breemde tas 
le/ in De welcke fp ín hare Scholen de Toor 
berpe ende fwarte konften leeren. Det hoofts 
hapz laten ſy van jongs op lang Waffen: hous 
dent Loo? groote fonden van eenige Chriſte⸗ 
nen ſpüſe te ontfangen, 

Bere 
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A Fhomſt van den Sophy van Perffen, De plantinge ende voortgang 
A ben De Wet Mahometh. 2.Gelegenthepdt / grenſen ende cunden 

Des KRoningrijcx ban Perflen, 3,Belcheijvinge der Probintien dez 
fes Wijcr, ende eerſtelijck van Medien, ende hare voornaemſte eden. 4-Ban 
Aflyrien. s.3Dan Suſianam, ende zijne grenfen. 6. Mefopotamia, 7.Panchaia, 
zijne grenfen/ ende Hooftſtadt Siras. 8.Parthien, ende zijne voornaemſte (lez 
Den. 9, Hircanien, zijne grenfen ende voornaemſte Stadt Hircan. 10. Mar- 
Biana. 11. Bactrana, ende zijn Hooftſtadt Baâtra. 12.Paropamida ende zijne 
grenfen. 13.Ariaende zijne Boomaemtte Kwieren. 14.Drangiana ende zijne 
grenſen. 15,Gedrofia, 16.Garmania, ghedeplt tn tween / Waer af het cene 
woelt s / zijn grootte / ende Dooftlteden. 17. Mader beſchruvinge det booze 
naemfte Peovintien/ Die onder De Deerfchhapppe ban Perffen gebleven zijn. 
18. Dan de Pꝛovintie tegenwooꝛdigh genoemt Parc. 10 ban Hierak. 20,Ka- 
chon. 21. Aderbaion. 22. Guylon. 23. Koraſon. 24, Kermon. 25. Maurena- 
bar. 26. Vzbek. 27. Beſcheijvinge ban de vruchtbaerheyt eengher Pro⸗ 

vintien deles Kijtx / onvguchtbaerhepdt ende dorheydt vant andere Deel. 
28.Oberbloet deſes Landts in Bithumen, Naphta, Kooſen ban Jericho /Ka⸗ 
toen / Dadels / Koorn / Vijgen / Homghboomen / Wijnen / Druppe boſſen 
ban twee cubitus lang/koftelijcke Geſteenten / Eſmerauden / Bnaantbhren; 
ere. Nardus / Myrrhe / Wilde Dieven, alg Tygers Panthers, or 

ELC. 

dns 



vanden Sophiy van Perffen. sits 
etc. zo.Tolfupmen ende maniere Lan leben der- oude Perſſen / ende eerſt 
van de wooninghe Der Koningen int geberghte, ende welcken Tol bart 
volck epften. 30. Van hare Beunloften: veelheyt Der brouwen coegelaten; 
D'oeffeninge des jeughts ende Gare POapenen. 31. Ceremonien haerder 
Lijck-upt-vaerden, Offerhanden / ende Goten. 32.Wande oude dapper⸗ 
Bept der Parthen, ende ſinpelhept der ſeden Ende kleedingen: hate mameren 
ban ſtrijden / wapenen/ etc. 33.Dan den berwifden aert Der Mediers; 
haer aliancien gemaeckt mer bloetſtortingen: hoedanigh haer broot ende 
deanck wag. 34. Kleedinge Der Oude Alſyriers ende Gare leden. 35. Wet 
ende Coſtumen der A Appers ban de ſchoone dochteren te verkoopen / met 
welck gelt (pde leelijcke uvythouwelijckten 35. Ander ghebrunck / omde 
ftecken int openbaer te beenghen / ſoeckende taet aen den genen Die met De 
felve ſieckte gequelt hadden geweelt. 37. Dan de ſalvinge der Dooder lich⸗ 
hamen met Honigh / hare Begraef-plaëtfen ende uptbaerden de Egpptiſe 
gelijck. 38. Dleefchelijcke kenniſſe der Aſſpriſche Jofferen met de breemde⸗ 
lingen ter eeren de Goddinne Venus, 39. Dan de Alſpriſche Wijſen / Chal- 
dei genoemt/ zijnde in gelijcker achtinge, als de Boorverljaelde Gymnoſo/ 
phitti: Dare leet nopende De Goddelijckheyt / ſtervelijckheyt ende natuctlijcz 
ke ſaken. 40. Gebzupek der Carmaniers om cen oorloghe tc gaen; endeop 
Elels ſittende te vechten ; ende van niet te trouwen boer (pen hadden 
Banquet gehouden ober een verſlaghen hoof van hare vpanden. 41. De 
ſeſtigh·jarighe van Margiana Wierden gedoot/ ende haer Lichaem Ban ha⸗ 
te brienden gegeten” Doch De bouwden verſmoort / ende begraven. 42 Se⸗ 
Den ende aert der hundenſdaeghſe Perſſlen / gheneyght tot wetenſchappen / 
Koophandel / ende Ambachten ctc.ende welcke tale ſy gebruvcken. 43. Ha⸗ 
te rjckdommen /beſtaende in goude lakenen ende zijde / dock in Koophandel 
van Peerlen ende geſteenten. 44. Hoedanigh de inkomſten ende rijckdom⸗ 
men deles Pans zijn. 45. Welcke zijne macht in Voetvolck ende Perliſſe 
Krijghs tuygh / ende welck ghetal Kupterye hy te velde kan brenghen. 
46. Met welcke vpanden Der Perſſer gegrenſt is. 47. Gouvernement deg 
Kijcx van Perſſen verſchillende ban Der Turcken regieringhe· +8, Dan 
bier voo naemſte Seckten des Mahometaenſen Godſdienſts / ende welcke 
ban vier gevolght wort ban De hundenſdaeghſche Perſſers. 49.0 an de Jo⸗ 
— ad Cheiſtenen Melchiten / Meltoztanen; Armenianen / woonende 
in Peerſlen⸗ 

er, Et Eijtke ban den Sophy ís nù 
») É onder de handen der machtighs 

5 fte IR onarchen ban geheel Oor 
B ften gheftelt/ ende alhoewel het 

A B felle eenigen tidt onderdrucht 

daer naerdoor De Tartaren/ Die hem eerſt 
ontdeden onder haren Chingis,daer naer one 
derden Tamberlaen: niettemin Heeft het zijn 
gubde glozie wederom herkregen ſchier bp onz 
fen tüdt / doof de Dapperbepdt Lan Lfmac! So- 
phy; van wiens Afkomfte wp op defe plaetje 
gocdt Winden petg te ſcheven / want hier aen 
de kenniſſe banden Staet ende tAijtke van 
Peren groofelichg gelegentg. 
So moetmen.- dan Weten dat Mahometh, 

Aut heur ban defe Berbloechte fecte/ bie op fo 
beel plaetfen regneert / bp de Arabiers in 
grooter aenfien ghekomen zünde doot zijn 
nieuwe GLeeringe; trouwde Loot een tweede 
Pꝛouwe / Ailla, Dorhter ban eenen ſekeren 
Bubac,tenf@an gan grooter genen ende feet 
rick; doot middel Han deſen Bubac, Omarsen: 
De Ottomar Zijne Werienden / berfamelde hp 
gen groot getal Krabierg/ met de ſelve vero⸗ 
berde hy / onder ſchijn ban Heligie een groot 
Beel ban der gebuyren Landen, 

Ondertuſſchen gaf hy zijn dochter Facima 

(gebozen Gan zijn eerfte bzoutw) ten Houboe⸗ 
ljck aen zijnen Neve Ally , ende komende te 
fterven in zijn 63, Jaer / liet hem het Landt 
over/ ende de opper-macht vande geheele 
feckte/met den naam van Galiphe. Maer Bu- 
bac berftoogt zijnde / om dat Machomer, die 
door zijn middelgroot geworden was/ zijnen 
Reef boven hem ſtelde / die noch) maer een 
Jongeling en Was; berdzeef Ally upt zijn 
Tandt / geaffifteert van Omar ende Octomar, 
die liever deſen Caliphe faghen al& den Andes 
ren/ vermits bp ban haver bloede was / oock 
om dat zijner ouderdom hope gaf tot een bes 
guame fucceffie/ gelijck oockt gebeurde : Bu- 
bac hadde dan defe twee na malkanderen tot 
Succeſſeurs / Omar wiert Dan cen ſtave ver⸗ 
moozt/erde Orromar in eén opzaer; fo dat derd 
laft van Caliphe Wederom op Ally guam/ die 
tfelbe evenwel níet bzedelijck en hefat/obers 
mits dat Mavia, die onder fchijn dat hp zijnen 
meefter Ortomar vermoort hadde / hem bes 
ſiryghde / ende Hem eyudelijtck in de Cofa on⸗ 
brocht / gelegen aen den Phratzbeneden Baga- 
deth, Die om deſe oorſake MatTadal, ſo veette 
feggen/als’thups ban Ally genoemt wert/ 
am dat hp daer begraven Wiert. a sijnen 
doot verklaerden die Ban Cufatot Caliphe, 
genen Ocen , zijnde fone van Fatima, die noch 

Bk iii aſge⸗ 
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afgeftelt / ende daer na Hergeben wiert ban 
Mavia, die hem doer alg abfolupt Caliphe 
ftelde/ hebbende zynen fone lafil tot Sucteſ⸗ 
feur, Ocenliet 12. fonen naonder de welcke 
geren Mahomet Mhadin was / ban welcke 
be Mahometanen gelooven dat hp noch niet 
doet en is / fo Dathe hem noch verwachten, 
ſegghende / Bat hp de gantſe werelt noch) fal 
komen bekeeren : om Welckte oorſake (p te 
Maſſadal altút een Paert geveet Houden (al 
waer / na hare meeninge/ de bekeering be 
hoogt te beginnen) ‘twelck (p met grooter 
ftatte aende FBofquce op-offeren. Fu ban 
wegen de verſchillen die tuſſen Ally ende Bu- 
bac,Omar ende Ottomar waren/ is naderbant 
grooten t\wift gereſen / want de Perſiſe Geloo? 
ben bat Ally door Ceftament van Mahomet 
gerechtigh Caliphe berklaert wiert / doch be 
Nrabierg fafopiferen De andere Dzie, De 
faken albug ongeriddert ſtaende / tot inden 

are 1369, ig ín Perfen, na dat hun de Ma⸗ 
ometanen ofte fBoren(om der Spanjaerden 

ende Italianen koztfte maniere van ſpreken 
nâ te volgen) ſonder Caliphe vonden (want 
deſe teh inden Jare 1255, in Mutta- 
cen Mumbila, Die ban Allacu Woning der 
Tartaren omgebracht Wiert) eenen opgez 
ſtaen genoemt Sophy, Meere bande Stadt 
Ardevel,die hem ſeyde upt den bloede Van Al- 
Iy geſproten te zjn van zijne Neefs zijde/ ge⸗ 
noemt Mufe Cercin, Die een Der twaelf ſo⸗ 
nen ban Ocen was / ter gedachteniffe Lan 
wien bp zijnen Culban veranderde) daer bp 
noch 12. Punten doende / ſtellende zijne feckte 
inaenfienenbe geloof. Delen is gevolght 
zijnen fone Guima, ende na defen Aidar, Die De 
Borbter ban Afembec troude een machtigh 

zinté ín Syrien ende Perſſen, doth nieuwer 
inge geftelt:maer zijnen fone genoemt lacob 
Bec,bede hem dooden/bzeefende De macht en- 
be aenſien ban defen Aidar,daer na gaf hp de 
twee fonen van Aidar, namelijtk Ifmacl ende 
Soliman aen zijnen Capítepn Amanzar, met 
bevel van die op Zalque te brengen / weſende 
ten ſtercke plaẽtſe / opt gheberghte liggende: 
Maer Amanzar vervloeckende de weretheyt 
zins meeſters / bede Die binnen zjnen hupſe 
opboeden met zine kinderen / ende ſeer ſieck 
geworden zijnde / vreeſde haer eenigh quaet 
te moghen overkomen/ gaf haer twee hon⸗ 
dert kroonen / ende Paerden / haer radende 
bp hare moeder te gaen. Iſwael, Die den out: 
fien was / in zón hups Gekomen zünde/begon 
terftont fnt werck te leggen eenſghe aenfla, 
ger om 3ng vaders doot te wreken / ende na 
eenige aendlagen gheluckelijck volvoert heb. 
bende/ nam ſich Dert titel ban Proteckteur 
Der daden Van Ally, van Wien hp afkomſtigh 
Was; maeckte zóhen Tulban hoogber/ ende 
fant aen allen fRahometaenfen Princen Lan 
@often Ambaffadeurs upt/ haer vermanen: 
Be zijn Wapen ende Seckte aen te willen nez 
men. Bier door / oock doo, middel des ghe⸗ 
lucks die hp ín zijnen aenſlagh genoot / maec⸗ 
te hp hem voor gheheel Ooften ontſichelijck / 
fet Ocen (die hem Koning Han Perffen noem⸗ 
De) ombzengben; fo datter niemant meer os 
verigh en Wag/ dar Morabec, díe hulpe epfte 
aen Secliml, Keyſer der Curchen, Bp ber, 
Won ín bolle beltlagh bv het Meyr Van, den 
Sabacan Koning der Cartaten vänZacathay, 
ende Willende om zijne viektorie te vervol⸗ 
ghen/ ober een Hebieve paſſeren / is doo? cez 
nen Aſtrologijn daer af gheraden / die Lele 
geluckige uptkomften ſagh om derwaerts 
fe gaen/ maer gene om weder te keeren, Der 

Verhacl vanden Staet, 
fen liet zjnen nacomelfnghen een feer groot 
landt na/ Bele ſtaten onder fich begrypende / 
bie hem Alle boor haren Souverepn erkene 
nen/ alhoewel Ip niet alle immediatelick one 
der zĳn Kroong en behoorden, alg het Bücke 
dan Macram, Patany, Guadel, ende Ormus, 
twelcke tegenwoozdigh dE Portugijſen cnſ⸗ 
baer is. De Georgianen waren vock zijne 
onderdanen / ofte ten minſten oo2loghden 
onder hem: Doch hupdenſ daeghs en ftrece 
Kende grenfen deg Ahcks vanden Sophy niet 
fo wijt/ ende ig gelumiteert. 

Det is gelegen tuffen hetijcke der Turt⸗ 
Ken/de Tartaten ban Sacatay het Ricke ban 
Cambaya, de Cafpife Zee/ of Mat di Bachu, 
ende de Perſiſe Jolffe. Do dat hetten Ooſten 
Vande Indien afgefchepbèn is door Boſſen/ 
Bergen ende Wilderniſſen, erde ren Noordt 
eenſdeels aen den Tartar grenſt bp de Bis 

viere Oxeofte Abiam, ende een deel aen Mar 
di Bachu: ten Weſten met de Turcken bp de 
Bivfere Tygris ende het Meyrioco:ende tens 
Zupben/ grenſt het acn de Perfifche golffe. 

Dit ffuck lants is groet/ ende begrijpt 
ontrent 38. graden bant Ooſten tot het We⸗ 
ften/ want zijnen Ooſtelijckſten Meridigen 
fg inbe 120,grâct/ende De Weſtelickſte paf” 
feet Door de 28, graet banden Keyſer: daer 
na vant Zupden na 't Poorden befidt hp - 
noch zo, graden/ namelijck Lande 23, tot 
de 43, J 

Bet Rijcke Lan Perſſen begrijpt de Pro⸗ 
Bíntien nan Medien, Affyrien, Sufa, Mefopo- 
tamien, Per ffen,‚Parchien; Hircanien;, Margia- 
nen,Bactren,Paropamifen;Arien;Drangianen, 
Gedrofien, ende Carmanien; ende alhoewel 
den Turck eenige der felver gewonen hade 
de / fo heeft ben Sophy nochtans hupden het 
meerendeel weder gewonnen. 

Medien wort huÿdenſdaeghs Servan glee 
noemt/ ende grenſt ten Ooften met Hirca- 
nien ende Parthien, ten Weſten met het Op- 
per=Armenien,ende Alyrien,ten Supden met 
de Pꝛovintie Lan Perffen, ende terì Rooden 
met de Cafpife Zee. Dit heeft eertydts het 
machtighſte Landt ban Aen geweeſt / ende 
was ghedeplt in Hoogh- Medien ende Atro- 
patien. 
Bet hoogh ofte Opper-Medien begrijpt 

nu bet Landt rontfom de ftadt Tauris, Die 
fomiuige Ecbârane gelooven te zijn/ / ymmers 
zijn Ortelitis ende Minador ban Dit gevoelen; 
tn pláetfe dátPaulus Tovius gelooft dat dit bez 
ooit te zijn Terva, ende Niger Tigrdnoama; 
och t'onvechte na’tgeboelen des geleerden 

Magini, Defe ftadt light aen den voet des 
Berghs Oronte, ontrent 8, daghreyſen ban 
de Cafpife Zee: zijnen ommegang f& ontrent 
ban s.mijlen/ doch enig met geen mueren 
beftoten. Was bewoont Wel bart 200000, 
meufthen/ eer Dat Amurathes Be felbe vero⸗ 
berde in den jare 1585. doch ig tfedert veel 
bermindert/ ghelijck men gelooft. Dit heeft 
wel eer de Koninglijcke woonplaetfe ge weeft 
ban de Sophys,eer Dat Tamas die ber droegh 
in de Stadt Cafbin, de welcke de upterſte 
woonplaetſe defer Koninghen fs gheweeft/ 
ligbt veel Supdelijcker van Tauris. Daer 
fg boopte de fladt Turcoman tuſſt hen Tauris 
ende Caf bin,Wijderg de ſteden Saru, Sultaní, 
ende Nafsivan, die na ſommiger gheboclen/ 
Det oude Nafuana ofte Artaxate ig; Daer ig 
ootk Ardovilla, fn de welcke geregiert heb: 
ber Guiner, Sederdinsende eenige apdere van 
der SopBpanenfeckte; boorderg Marant opt 

| epnde ban Medien, ende Saucazin dicht bp 
Auris, 

Ik - 
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Iv. 

vi; 

VII, 

vanden Sophy van Perffen. 
„aen Carmanien,ende ten Zuyden aen de Bere Tauris, bermaert daor den oorlogh die tuf- 

fchen Amurachem, Turtks Kepſer / ende den 
Sophy Ban Perffen geweeft is. Ende alhoe⸗ 
wel de Turcken feer langben tijt een deel dez 
fes landts ín ghehadt hebben / fa machment 
nochtang wel den Koning ban PerfTen toer 
ſchryven / want hp bpna alles wederom ber: 
Kregen heeft tfedert wepnige Haren. 

Atropatien is het Poozderljchfte deel ban 
Medien; Dicht aen de Cafpife Zee/ anders gez 
noemt Mar di Bachu, ende íg ban Armenien 
—— door de Aiviere canat, de Hooft⸗ 
adt is Sumraquia,geleghen tuſſchen Derbent 

ende Eres. Daer zijn noch de ſteden Sechi, op 
De Frontieren ban Gurgeftan, Iavat, op de 
greñſen bant Opper-Mzdien,endeeres,die eers 
tits vermaert gheweeſt is om de menighte 
der 3ride/ díe Daer ban Daer quan. 

Aſſyrien, (bat Niger Adrifa, Girava Aze- 
mia, Pinetus, Moül, Mercator, Sarh, ende Ca- 
ftaldus Arzerum noemen/ oock ſommige noch 
Cuffeftan) light ten Pooꝛden aen Opper-Ar- 
menien; aen Mefopotamten ten Weſten / aen 
Sufiänaten Zupden/ hebbende veel Berghen 

tuſſchen tween/ ende aen Medien ten Ooſtẽ. 
Is eertijtg vernaemt geweeft/ om des Bricr 
wille / dat aldaer opgherecht was / ende zijne 
fladt Ninive, aen de Úibiere Tygris gelegen/ 
veel grooter alg Babyloo wag. Begreep eer⸗ 
tijts de PProbíntien ban Arapachir, Adiaben; 
ende Sitcacen, Dfe fommighe nunoemen Bo- 
tan, Sarca ende Rabia, 

Sufiana, dat Niger Chus, ende Mercator 
Cufiftan noemet/ ig ghegrenft ten Rooden 
aen Aflyrien, ten zoeften aen Babylonien , bp 
be Aiviere Tygris, ten Ooften aen een deel 
ban Perffen, ende ten Supden aen de Perſi⸗ 
fche Golffe. Sp heeft Defe naem Sufiana ghe⸗ 
nomen Ban De vermaerde Stadt Sula, Dies 
tnennu Chusnoemt/ fo Niger fchzöft/ ende 
naer anderer meyninge Suftre, ende ghetim⸗ 
mett íg op de Aeviere Encl, nú Tirtie ghe⸗ 
noemt/ heeft eertijdt& wel 15000, fehzeden 
ommegangs gehadt; _ 
_Mefopotamien, in de B, Schrift Aram ofte 
Charam genoemt/ende nu Diarbech,bolgeng 
Mercator, maer alleen een deel van Azemien, 
Dat A fyrien vervult / volgens Belon, ig gele 
gen tuſſen He twee vermaerde Rivieren Eu- 
phratem ende T ygrim ; heeft tof grenferi ten 
Moorden Opper-Armenien „ dicht aen Den 
Bergh Tauro, ten Weften Syrien bp den Eu- 
phratem, ten @often Aſſyrien, afgefchepben 
dooz den Tygrim, ende ten Zupden het Woe: 
fte Arabien, zijne voornaemſte Steden zĳn 
Orfee, hebbende 7000. ſchrꝛeden ounmegangs/ 
Ende is vernaemt doo? de doot Craſſi; voorts 
Caramit, ín Turckſe ſprake fo veel alg Swar- 
teftade tefegden/ Was eertijdts Anuda ges 
noemt / endẽ legbt int Lant datwren Alech 
noemt / ende is de Wooft-ftadt van gants 
Mefopotamiea , Die genomen Wiert door den 
@urckfen Mepfer Schim ; Merdinde ftoel deg 
—— ber chaldeen, ende Moſus de 
toel der Neſtorigenſe Patriarchen Wiens 
âuthozítept fich uptfiteckt tot aen Carbay 
ende De Indien, ADEN L 
De particuliere Pꝛobintie bam Perffen, 
wiert eertijts Pantchaia genoemt / na zijnen 
Koning Panthea, Daer na noemdent de 
Brierken Cephea, ende Daer na iſt Perſſen 
(ban Perfeo) genoemt / welcken naem ban 
Griecken ín Men obergebzocht ig / boch nu 
wozt Het Frafi ofte Frafiftan gebeeten / fo 
Mercator tupabt/ grenft ten Noorden aen, 
Medien sten Woeften arn Sufiana, ten Bolten 
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ſiſe golffe / welcke golffe na dit Lant genoemt 
is / eñ beſpoelt het ſelve lant ontrent 600000. 
ſchreden verre, Syne Koninglúcke ſtadt is 
Siras eertydts Perfepolis gencemt / Andere 
willenCyropolis,ende heeft der wyſen woon⸗ 
fte geweeſt / die Roningen van Ooſten Waren. 
Bet is nu eene der fraeyſte ende richtte ſte⸗ 
den Ban gheheel Goſten: heeft wel 20000. 
ſchreden o mmegangs / daer invekenende de 
Pooꝛboꝛght en / ende is gelegen op de Ki⸗ 
viere Bindrmir; heeft wel Goooo, huyſen. 

Parthien, nu Charafſeo, ſaght Mger, nee 
mende deſen naem Lanzijn Hooftſtadt Cha- 
ras, maer Mercator neemt het Arach ende Al- 
phonfus Hadrianus lex, heeft tot ghebupzen 
ten Weften dz Przovincie ban Arien, tÉ-ZZups 
Ben Carmaniadeferta, ten Weſten Medien,ene 
de ten Qoorden Hircanien; Syn vodrnaenn 
fte fteden zijn Caſſan, eẽ ſeer rricke ſtadt / Sein⸗ 
bran, Teracan, Amadan, Imammadulafar, 
Malam, Mafftar, Safuar,Coran; Culbat; Cur, 
Cien, Turbat, Turfusende Andere, Maer de 
Dooft-ftedtíig Hifpabam; Die ſomnuge ſeg⸗ 
Gender Ouden Ecatompyle te zijn / ende Die 
fo groot ende rc ig/ dat de oude ſeggen dat 
het de halve werelt 18. 

Hircanien; Wordt bar ſommighe Barba⸗ 
ren/fo Niger ſeght Girgiam ghenacmt/ ofte 
Corcam, maer hpfeght dat het aen de 31de 
der ſteden Stranue ende Erriegenoemt Wort 
Mefandre, Mrinado fchzüft dat het gantſe 
Hircanien Mefandre gengem:t Woet / maer 
Erychreus noemt het Hyrach.MariaAngiolefle 
noemt bet Strava,ende Mercator Diargument, 
Sine Beenfen zijn ten Welten Medien; ten 
@often Margiane, ten Zupden Parthien, gez 
deplt banden Bergh Coron; ten Noorden 
Mar di Bachu, De Wooft-fiat wort genoemt 
Hyrcan, endefgfeerfterek, De Septhierg 
noemenfe Scharizat, volghens Plinium, De 
andere Steden zijn Beftan, Mefandran, ende 
cenfge andere, — 3 

Margidne Wort ban Pineto geneemt Tremi- 
gan, ende Niger meent dat het cen Deel van 
Tarraryen ban Sacathay is/ maer Caftaldus 
endetenige andere noement Iefelbas, is gez 
grenft ten Doften aen Baâren,tenWeften aen 
Hyrcanien; ten jRoo2den den de Riviere Oxc, 
ende ten Zupden aen een DEEL, van Arien: de 
Dooft-ftadt ig Antiochien „ die ſommige nu 
Indioy noemen. Fn dit Lant rellen ſommi⸗ 
ge het Morꝛas Oxiana, datmen nu het Meypz 
ban Barbacamber ofte Van Maru noemt. 

Bactren, wogt huyden meeft CharalTan ges 
noemt: Gzenft ten Oofter ende Rooden aen 
Sogdianam,bp de Riviere Oxe, ten Weſten aen 
Margianen, ende ten Zupdengen Arien, Den 
Bergh Paropaniſa light int midden. Fn dit 
Lant hebben eertijks fchoone Steden gee 
Weeft / ban welcke ſommige ban Alexandro 
Magno geruineert 3fin ge weeft : Maer zijne 
Hooftſtadt was Baren genoemt na een Air 
viere / Die nu Bochara genoemt Woet/fo Niger 
fept/ende wil oock dat be Wooft-fladt oock fo 
gebeeten wort / ende He boozt-plaetfe der Me⸗ 
dicijnẽ Avicenna ende Zoroaftres, Andere ſeg⸗ 
gemdat Iſtigias de Hooftſtadt deſer Provintie 
6 díe Doch ntet geheel onder den Sophy en 

ehoozt. wke 
Ber Lant ban Paropamiffa, Wort fo gez 

noemt om dat het bp-naeen Eplandt gelijck 
fg ende ſchier rontſom met Nibieren befloten/ 
wozt van Nigro Oacien genoemt / ban Mina- 
doc Candahar,ende ban andere Sableftan. TE 
Noozden grenſt het aen een gedeelte ban 
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Batren,bp ben Bergh Paropamiffa,ten We⸗ 
ftenaen Arien, ten Zupden acn Arofiensende 
ten Ooften aen Indsen: Kandahar íg de hooft: 
fladt deg Lants. 

Arien, ban Nigro ootk alfo genoemt/ ende 
Han andere Eri, maer Van Caftaldo Corfan, 
ban Mercatore Sernera, licht befloten tuffen 
Margianen, ende Baren ten Qoorden / ende 
grenſt ten Weſten aen Parthen ende Carma- 
niam Defertam, ten Zupden aen Drangianen, 
ende ten Ooften aen’t Tant ban Paropamifla. 
In dit Lant zijn drie voornaemſte Ae vieven/ 
namelijck/Aria, Tonoler, ende Arapen, Daer 
is ooch het Maras Aria, dat nu het Meyr 
ban Zurgia genoemt wort. Zijne Hooft-fiadt 
I8Er, hebbende 13000. fchzeden inden om 
gang, eed 
De Probintie Drangiana woꝛt nu Sigiftam 

genoemt/ doch Niger feght dat Arocalia ende 
Drangiana tfamenSigiftam genoemt worden. 
Sommige willen datmen dit het Roningrick 
ban Cabulbehoogde te noemen / ‘twelck op 
De Frontiere deg Bijckg ban den Sophy 
light aen de Doft-zijde/ende datter eenen bps 
fonderen Koning ig / die Mahometaens ig, 
Sine grenfen zijn ten Noorden ende Weſten 
Arien, beneden Den Bergh Bagoct, ten Zup⸗ 
Den een deel Lan Gedrofiens ende ten Boften 
aen Aracofien, Dit Landt Woet bande Biz 
viere Drangia ín tween gefpleten / die De 
neuwe Kaertmakers liment noemen : ende 
is dermaten ban de Bergen befloten/ dat dee 
feiviere nauwlijcr eenigendoorgang Heeft. 

Gedrofien woꝛt nu Chirman genoemt; an⸗ 
dere noement Circan, Geft; ende Guzarata;s 
doch tis ghewis dat Guzarara het Rijck ban 
Camboya ig: Wet grenft ten Noorden aen 
Drangianam ende Aracofiam, ten Weſten aen 
Carmasiam, ten Ooſten aen een gedeelte van 
Iadien of aen Camboya,ende ten Supden aen 
de Andifche Zee, p 

Garmania, teghenwoordigh Chermain; ig 
(na Prolomer feljzijben) in tween ghedeplt: 
Det eene Woet het woeſte genoemt/ende 'tane 
Dere alleen Carmania, Sommige noemen het 
waefte Carmanië,Culcinda,fnt welclie geẽ ſte⸗ 
dẽ zijn/dan alleen eenige Dorpen / hier cn daer 
verſtroyt. Fe ten Noorden ghegrenft aen 
Parchien, ten Weſten aen ve Probíntie Perf- 
fen, ten Supden aen Carmaniens ende ten 
Ooſten aen Arien, 

Bet ander Carmanien íg geleghen tuſſthen 
Gedrofiam deferram, een deel Ban Perffen/ eñ 
De Indiſche Zee/ ende wort het groote ghe⸗ 
noemt/ om van het woefte te onderfchepden: 
ſtreckt fich langs de Zee-Rant Wel 200, mij 
len/ doch ſonder eenige beguame Havenen / 
ban weghen de klippen ende Dzoonbten, De 

Hooftſtadt ig Chicman, 
Dit is vervolgens ’tgere men van bequa⸗ 

me Autheuren / ende die daer gerepft hebben / 
heeft konnen bernemen: Maer bet ſchynt 
dat Texierus, van wien hier na byſonder ghe⸗ 
ſproken fal worden / de ſelve wat deunder onz 
derſchepden heeft/ alle dingen bp hare eyge⸗ 
ne nemen noemende/.ghevende hier alle de 
plaetfen veel klaerder te kennen/alwaer alle 
merckwaerdighſte dingen gebeurt zyn / die 
in het Gort begrijp der Hiſtorien / aen deſe 
Klepne bertellinghe gebaeght / berhaelt fule 
len worden, Want ghelück als bp feer net 
gheweeſt íg nt doozfnoffelen ban alles dat 
vpreemt was’ daer hp Genen doorreyfde / noch 
heeft ho meerder neerftighepdt ghedaen om 
een bolkomen kenniffe te hebben deg ghele⸗ 
gentheptg van dit groote Rijck / ende dat om 

Verhael des Staets, 
deg meening wille díe hy hadde om bit kot 
begrijp te beſchrijven / t welck bp fodanigeh 
name geeft, k 

Korte Openinghe der voor- 
naemfte Provincien, die alderlangtt 

onder het ghebiedt van Perſſen 
gheftaen hebben. 

pErffen (fepdt hy / dat de Inwoonderen 
Parc oft Agem noemen, ban waer oork 

komt datmen be Gnlanderg Pary ofte Aga- 
my noemt) zijnde een der grootfte Monar; 
chien / der vermaertfte ende volckrijckſte / die 
ter Werelt zijn/ enn can niet wel ontdeckt ofte 
feecherlijchen begeenft worden) overmits de 
beranderinge die ín zÜne bebeerfchinge ghe⸗ 
vonden ig/ Wieng Ricken ende Tanden als 
nufeer groot/ alg dan weder feer klepn ghe⸗ 
weeſt zijn/ Van de welcke itk koztelijck be- 
ſchrüven fal de gene díe alderlangſt onder dit 
Gouvernement geweeſt / ende minft veran⸗ 
dert hebben/ oock Vande voornaemſte vole 
ken / dienende tot een meerder licht in het gez 
ne dat daer ban gheſchreven is / latende den 

_Cofmograpbiftende befchzijvinge Lan zijne 
gelegenthept, 30 CAN 
PARC, Defe Probintie en is niet wel het 

grootfte deg Gycx / hebbende de groote ende 
Dele Stadt Seyraz tot hare Hooftſtadt / is o⸗ 
vervloedigh in Tarwe / Vleps ende Deft/ 
doet grooten handel in dꝛoogh ende Spaens 
Heer/ men werekter oock in eenighe Süde⸗ 
ſtofſen / van die daer ontrent wart, Die naeſt 
deſe int meefte aenſien is / is de Stadt Lar of⸗ 
te Lara;fo de Poꝛtugijſen ſeggen / van de welt⸗ 
Ke de Laris haren naem genomen hebben / een 
ſekere ſoorte van ſeer fijn ſilver⸗gelt / ſeer bez 
kent / ende dat door gheheel Ooſten grooten 
cours heeft. Deſe is het Hooft ban een ſeker 
Koningryckh / alhier maecktmen be beſte Bo⸗ 
gen ban geheel Perſſen. Fn deſe Stadt isin 
de maent Deptemberdeg Jaers 1593. tert 
groote Vertbebinghe geweeft/ dat boven de 
1200, Hupſen dieder omftozteden/ het groote 
fte deel Det mueren ooch om Herre geworpen 
wierden / ende bele Waterbacken/ (want fp 
daer te lande geen ander water en hebben/ 
dan't gene Handen Hemel valt) ende bleven 
noch wel zooo, Perſoonen. Fn defe 99205 
vincie Ban Parcliggen noch Tacom, faharom; 
Kazron; ende Loftam, daer Indigo is / bp haer 
genoemt LafTa fretida Stahabanon; weltker 
Inwoonderen gheheel kael zjn oocht Nery, 

welckers grenſen vol Wer ende zyne Azupr⸗ 
mijnen zin: daer worden oock ſeer ſchoone 
wapenen gemaesckt/ende andere finljchhepe 
den,Pacah ende Daraguerd zijn vermgert bart 
wegen hare Groene ende drooge Deften. Be⸗ 
halven befe zijn noch beel andere plaetfen/ 
doch minder in achtinge. 
HIENAK, Dit íg oock cen groote Pro⸗ 

bintie/ Wiens Wooftfradt Lufphaon is/ feer 
bolckrijck ende bpwijlen de woonplaets der 
Perfifche Koninghen. Daer wort grooten 
handel gpebzeten/ ende heeft allerlep noodtz 
ſakelückheyden. De voornaemſte plaetfen 
deſes Landtſchaps zijn Yard, ſeer vermaert / 
niet om sijne grootte/ maer om zijne plap- 
fantighept/ ende de ſchoone Tapie, Die 
daer gemaeckt worden / Die De ſchoonſte des 
werelts zyn. Daer is oock menighte van 

jde ide. : 
KACHON, A8 bermaert om zijne * 

€ 
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vanden Sophy van Perffen: 
bloet Ban alderhande Sijden. Zijn landt is 
feer bruchtbaer van alderhande vruchten; 
ander de welcke zijne Oue-appelen feer ghe⸗ 
prefen worden. De fteden zijn Kom, Saoah, 
Kazuin, vermaert om bet Lof der teghen: 
woordige Koninghen ban PerfTen tfedert het 
leſte berlfes ban Tabriz, voorts Amedon, 
Nuhaoand, Targazin, Damaoand, Taharon, 
Rey, Chatear, ende meer Andere Ban minder 
aenfien … 
ADERBAION, ofte AZARBAION. Defe 

Probintie is feer groot zn voornaemſte 
fiadt is de bermaerde Tabriz, het Hof der 
Koningen van Perffen, eer Datfe den Turck 
fnnam: men bint inde felipe Geel vreemdigh⸗ 
hepden/ ende ig van alles Wel voorſien; Heeft 
grooten handel met Ruflien, Polen, Mofco- 
vien, circaſſien, — ende met alle de 
Pꝛovintien van Perſſen; geeft opſommighe 
plartfen Silver / veel Aluyn ende Weedt / 
Hat fpCalanges noemen. Daer leggen voorts 
de ſteden Seyrnan, Nakthoan, Hocdobat, Ar- 
davel ofte Éiardevil ; Halkhan ende meer 
andere. inge 
GVEYLON,; ofte GVYLAN. Defe ro: 

vintie behoort onder den Perſſer / ende fg feer 
groot/ ende omarmt Heel riche ende groote 
tontrepen: light langs de Caſpiſe Zee/ die 
heuren naem bandit landt ghenomen heeft, 
want d'inwoonderg noement Duriah Guey- 
luny, fo beelalsde Zee Lan Gueylon: As 
Berdeplt in vijf heerlickhepden/ ban welcke 
de boornaemfte fleden zjn Kach, Laion, 
Gaechkar, Langar, Canou, ende Kudam: bet 
landt wort ghemeynlück bp haer genoemt - 
Indfafet, dat í8/ het witte Indien, om dat Het 
Tant feer vruthtbaer ende vermakelijek ís; 
het paelt aen Mofcovien, dat de Perſſen Mo- 
few noemen, 

Defe volgeride fteden leggen 
langsende ontrent de Caſpiſe Zee. 
Mazandaron, Strabath, Boftam, Sabza- 

bach, Nichabur, van waerde Turtken ghe⸗ 
Bomen zijn / ende andere Die eertijts De Hoof⸗ 
Den der Rücken ende Wanden plegen te zijn/ 
doch zjn tegenwoordigh onder particuliere 
Goaubernementen der Perſſen gebracht: Alle 
deſe ſteden — volck⸗rijck. 
KARASON, Dit naemen de Poztugtifen 

‚ Bêmepnlijck Corafou, fu welcke Beel Holcken 
ende Steden zijn;de voornaemſte ig Mechied, 
een feer bolck-rijcke ende groote Dtadt/ in 
he welthe de Koningen Lan Perffen ; ende 
taer naer noth Schach, Iſmacl, Sophy hare 
hhegraef-plaetfe hebben. Daer is noch de 
Stadt Thun , feer oberuloepende in heel fi⸗ 
ne Siden: Tabas ig feet Volck-rijck ; Kahera 
ds beuchtbaer in Daffraen ; Hrey wogt lange 
Zijne mueren befpoelt met de berfche Livre: 
te Habra, Marwo , Herat, ende andere in 
Grooten getale. Fn dit Landt Worden vock 
menighte van Perfiaenfe Tapijten verhan⸗ 
delt / ooch alla Fretida, oock andere noot: 
druften: het Heeft altidteg onder Den Pers 
geſtaen / doch fg nu ten deel onder tgebiedt 
Der Vibekers, de welcke hem beſigh fiende 
inet den Turck / vielen in Defe Landen / ende 
namen een qroot deel ín. 
KERMON, Dit Lant light tuffchen Perf- 

fen ende Korazon ; be voornaemſte Stadt 
Wort met de felbe naem genoemt / igfeer 
Bolck-rijck / doch níet feer out : Geeft veel 
Tapũten ende Speterpen. 

$23 

Defe volgende. Provintien zijn noch 
in Perffen. 

| _ Sagiftam;, Turbaftam „ Kableftam , Nun, 
Rus, Sphaar; Siftam; Curdeftum, Loreftam 
ende veel andere/Die niet fo vermaert en zyn / 
ende hier niet vertalen en fullen/om dein Le⸗ 
fer miet mo epelijck te vatten. 
Het ganrfe Landt van berſſen, often min⸗ 
fien het grootſte deel / is wel voorſten ban 
Terdwe / Vleps/Ooft / Groen ende droogh / fo 
Wel dte Wp in Europa hebben / alg andere/ en⸗ 
de alles feer Goeden Koop:bhet volck iſſer 
wit / ſthoon ende ban heerlijeker geſtalte / haer 
kleedinge is bp na de Turckſe geljyck: Dp 
volgen de Secte van Morth Ay, die een wep⸗ 
nigh verſcheelt ban de Mahometaenſe Geli⸗ 
gie. Ten meeſten tijt vechten ſy te Paerde 
met Lancey ende Schilt / Boogh/ Pylen / ende 
Sabels / dragen Maille-rotken / ende Knie⸗ 
ſchyven vooz de Paerden. Dijn ſterck ten 
Oozloge/ ende verdragen veelten Platten 
velde, De berſſen zijn alie ſeer genept tot 
lefen ; zin goede Poeten / ende ocffenen de 
Dicht-konft dapper. Dijn im alle konſten enz 
de wetenfchappenfeer ervaren/ cnde worden 
bp hun feer fubtijl doog-fnoffelt. Haer gez 
mepn Becht en begrijpt niet meer boecken/ 
als daer hare Decte in befehze ven ſtaet / bee 
belende De bedieninge deg Hechte aen Lup⸗ 
den Gan aenften. De mannen zynder feet 
jafourg / ende De Weouwen niet feer kups. 
Somma, Perffen ig een bende beft-gepos 
licyde Monarchpen des wereldg / ende oock 
pane de Klepnfte niet geftelt mach wor— 
en. 
Mt alle Be deelen Lan Perflen komen gez 

meenlijck veel Caravanes te Ormuz om met 
de Poztudijfen/ Wepdenen ende Foren te 
handelen ban tgene fp brengen / namelijck/ 
met goudt / filver/ op-Gemaeckte zijde / Bor⸗ 
dup?-werck/ Taphten/ Paerden / Weedt / A⸗ 
lupn/ende andere Waren / waer ſy in mange⸗ 
ling nemen Lijnwaet / Hagelen/ Kaneel/ 
Gingber / Peper / Poten Muſcaten / Supe⸗ 
ker / Cin/Dandal-hout/ Breeſilie-hout / Chí 
neefe Porceleynen / Muſtus / ende veelderſep 
Andere warẽ / die of bp haer geen/ of ten wrane 
ften níet obervloedigh en Waffen. De Perſ⸗ 
fen en hebben geen andere Laert alg de Cafe 
pife Zee / ende Die in Indien vepfen / baren 
met Portugeeſe Sthepen van Ormuz af/ of: 
te met andere/ des met onder Lerlof. 

Alle D°PnWwoonderen ban Perflen zijn of 
Moꝛen Chyays, die het meeftendeel maken/ 
afte Bepdenen Gaoryazdye, Die het bup? aene 
bidden/defe(aloewel Beel)zijn nochtans ver⸗ 
rede minfte. Daer zijn oock Joden / die ín 
vryheydt leven door alle de Provintien / zn 
wel tuſſchen de thien ende acht dupfent 
Bunfgefinnenfterck, 
… MAVRENAHAR . bus noemen fp de 
Landen / die aen D'ander zijde Lan de Kibiere 
‘Getum liggen / die haer af-fchepden ban Ka- 
razons aldaer light Koarrazin, ende Gazueti- 
en, daer na volgen Turqueftam, Vf bek, Ta- 
tur, Ketao, Kotan, ende andere Geel niet min 
rijck als machtigh ten oorloge. 

VSBEK. Dit ig een feer groote Probintfe/ 
ende díe ban alle tijden onder den Perſſiagen 
behoort hadde / doeh nu en is Die niet alleen 
van Hem af-gefondert/ maer hoert oock oor⸗ 
fogetegens hem / uſurperende dDaerenboven 
noch eenige Landen onder zjn gebiedt — 

e 

Dit zijn ces 
nige ſoorten 
ban fchepe. 

Ne 
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de. Deſe Provintie is Hart een fchoone wijde 
be/ begrijpende bele treffeljcke Wolckeren 
ende Steden. De Booft-ftadt is Balk , daer 
ig ooch: Samarkand, de boost-placts ban den 
grooten Tamurlan,oock Damarkand, Bokara 
De boort-fladt van Avicenna, Kachgar, ende 
Achkhar, ban waer feer fchoonen Rhubar- 
bum ende andere Dingen komen, 
D'Fnwoonderen 30n ſtrydtbaer / vechten 

te Paerde met boogh ende pijlen / Lancie/ 
Rappier / Schilt / ende Maillt⸗rocken / altijdt 
bluchtende: Sp en hebben niet gelaten bp 
Onfe tnden haer Heerlickheydt in belen te ver⸗ 
Grooten; hebben onder andere ingbenomen 
het aycke ban Kandar, welrkers Koning 
Booz bijftten saven ſich Willende verſtercken/ 
miaechte ſith Daffael van den Grooten Mo- 
gor, bie hem evenwel (alhoewel feet mach⸗ 
tigh) nopt in zijn Aijcke en heeft konnen hers 
flellen. De Üſbekers en Hebben geenen die 
bp wettelijck erfdeel fuccedeert/maer den ee⸗ 
nen Koning doodt zijnde / Wordt wederom | 
eenen anderen gekozen. Dit bolck is lvfah , 
ende ſterck / (preken dooz hare neuſgaten / ge⸗ 
Tick de Chineſers / die ſy ín manieren ende ges 
heerden ſeer gelyck zijn / oock in prononte⸗ 
ren: ditg tgene Texierus, fommierlicken 
Baer af verhaelt / het welche als tot een In⸗ 
lepdinge Dienen fal ban zine Biftorie / ber» 
mits hp van alle deſe Volckeren ſcheyft / want 
de namen verandert zijnde / ende nergens in 
met den Ouden over een komende ſoũde den 
JL efer ſich ſomwijlen ín de vertellingẽ gants 
berwert bmmden / Loornemelijck in Dre tijden 
alg de (aken ban Perffen in beel grooter bere 
werringe geftaen hebben. 

Geftaltenifte. 

Fn deſe gantfche ſtreecke Kants vindmen 
een groot onderfchepdt/ noopende de geftalz 
tenifje des Landts; want op ſommige placte 
fen ig het uptermaten vruchtbaer / alg aen de 
zijde Bande Perſſiſe Golffe van weghen de 
menighte der Givieren / daer mede tlant al⸗ 
daer beſproeyt wort: oock aen De zijde van de 

XXVII, 

Cafpife Zee/ fo wel om de bequaemheyt der 
Livieren / als omdat de locht aldaer gemati⸗ 
ger ig/ende den Wint veel lievelütſter. De vez 
fiets gantfch dog ende dzoogh / ontbloot ban 
Kivieren / befaept met veel gheberghte ende 
Wilderniſſen. Widers en ijfer niet ecne ges 
miepne Útbiere / zijn oock weynigh Schip 
rrctt/evenwel ís het Landt overvloedigh fn 
Metalen ende gefteente . Dech laet ong alle 
De deelen defeg Nijcks doorfnoffelen/ ende de 
geftalteniffe ban peder Dzovintie aenmert⸗ 
en, 

Befchijs Wat het Landt Medien aengaet / dat is ten 
binabe DA meeſten deeie berghachtich ende kout/ boor 
den int bps uamelyck aen de Noordt⸗zide / Wef-halwen 
fonver: eeft Men daer weynigh granê vindt / ende naeuw⸗ 
banMedien, lijtlis yet meer alg boom· vruchten ende Wilt 

gedierte. Want het Koornen groepter niet 
ſeer wel/ ende men voeter geen tamme Bee⸗ 
ſten. Maer het Zupder-deel Heeft overs 
vloedt van Koorn! Win / ende tamme Bees 
fien. Det opper-Medien heeft cen acfonde 
tocht ontrent Tauris, alhoewel dat De winden 
ende de koude ’tfelbe een weynigh quellen, 
Det Landt vondts-om deſe Stadt is ín alle 
dingen feer vruchtbaer. 

Atropatien fg (eer vsuchtbaer ban Wegen 
De Atvieren Araxe ende Cira, Die 'tfelme Kant 
bevochtigen: ende heeft eertijdts groote mer 
niohte ban zijde gehadt. 

Ban Atro- 
patjen, 

Verhael des Staets) 
Aſſyrien íg een black Landt / revier⸗ rijtk / Afyrien: ens 

ende vruchtbaer:Ende Suſa is aen de Perfis De ula. 
fe golffe maraſſigh. Het is daer ſeer heet van 
Wegen ſommigẽe hooge Bergen / die Aen de 
Foordt-zijde hagen ende defen ſtuyren windt 
verhinderen, et voedt veel Koorns / ende 
garſte / doch zinder eenige plaetfendte vol 
Bitupm zin/alwaer het gefacpde fecr (marre 
lijcken groept;Wwant den grondt is ſolfferach⸗ 
tigh / ende Het water gedrzontken znde / baert 
ꝓjn in't ingewant; weſhalven de Tuyden 
Daer niet lange en leen. Den vindter veel 
eyſſelucke DBerpenten/ dic de Lupden groot 
guacdt doen. _ | 

Mefopotamien is ſeer bꝛuthtbaer op ſom⸗ aefoporas 
mige plaetfcn/ ende bequaem tot heefiens wien. 
wepdinge: doch op ſommige plaetſen weders 
Om de groote hitten der fonnen onder worpes 
dat berfchepden Dieven daer af ſterven. Al⸗ 
bier zijn wepnigh fontepucn. Det 18 hiet 
swinters feer quacdt repfen/om de menigh⸗ 
te des Slijchg/ waer upt de boeten ter naeu⸗ 
Wer noodt getrochen konnen worden, Dier 
30n ootk ſeer groote Wilderniſſen / ende Gele 
fandige woeſte plaetfen / die geen vruchten 
voortbrengẽ. Det Landt rondts om de Stadt 

| Carramit heeft ſwarte Verde / ende is feer 
bzuchtbaer: ende vondtg-om Merdin groept 
eel Katoen, — 

De Pꝛovintie Peren ig ban berfchepder Peren: 
aett / Waut zijn ooder-deel ig berghach⸗ 
tigh ende koudt / ende niet ſeer beguaem om 
eenige vluchten boort te beengẽ. Men binter 
Efmerauden/ doch zijn niet feer helder, Wet 
middel-deel is black / ende verſien met beel 
Ätbieren ende Poelen / ende Heeft Gverbloedt 
ban alle dingen, Doch het Zupder-deel/ dat 
ſich uptfirecht nade Perſſiſe Golffe / is heet/ 
win igh / nde maraffigh / ende en draeght ane 
ders Jeen vzucht als Palm⸗Dadels. 

Parthienig bol Boſſen / eude vangroote Parthen) 
Bergen omcingelt/ende alboewel’t daer feer: 
beet is / nochtans groepter allerhande Oeft 
ende vruchten;ende woedt van beel Wateren 
bevochtight. 

Hyrcanien is blatk ende brꝛuchtbaer Want Hyscanien? 
Daer Waffen Koozn / Wün / Wijgen/ ende veel 
Boom-⸗vruchten; heeft oock Groote Boo⸗ 
men / daer upt Honigh druppt/ende bele zijde. 
Bet Poordt-epnde ig bol greote Wilderniſ⸗ 
fen/in de welcke Geel Epken-boomen/ Daft 
boomen ende Pijn-boomenzijn; ootk mee 
nigbte ban Wildt gedierte / als Tygers / Pans 
thers ende Luypaerden: Doch het deel dat 
light aen Mar di Bachu,beeft altijt beel Bloe⸗ 
men/ ende Krupden / Van wegen De foete waer 
teren die upt De overhanghende Klippen 
ſprupten. 

Margiana is ten meeſtendeele Woeftende: NMargiea⸗ 
ſandign / hehalven dat deel twelck ban de Bis 
vieren Marga ende Aria befpoelt wozdt:want 
hier ifTet feer veuchtbaer. Det deel dat woeſt 
is / Wordt genoemt de Wilderniffe van Bigul: 
boch ’rgene dat bebouwt wordt / plagh eer- 
tijdts genoemt te moden het veldt Margiaz, 
hebbende ín den omgang hondert ende tres 
gentigh dupfent fchreden, Antiochus Soter, 
fo Niger feheijft omeingelbe 'tfelve met eenen 
dobbelen IP up? ; want het ig een plactfe/ in 
Welke foodanige dicke ſtruyeken ende flame 
men van Wijngaerden groepen / datfe Han 
twee Mannen niet omvat konnen Wozden. 
Defen Wüngaerden dragen fomwijlen bofz 
fen Daunven/die twee cubitug lana zûn: Dé 
Aert ende natup? deſes Landts ís ſoodanigh 
fo datter oock nergens anders andil 



variden Sophy van Perffen. 
gâerdeu zhn / ende ('twelcke noch bet won⸗ 
derbacrlijchfte íe) dit Landt is noch rondte: 
om met Bergen omtingelt/ (o dattet bp na ov 
ber al fand: ig, 

Bactriana íg ban berfchepden natupt/cenf- 
deelg wordt het bebouwt/ ende eenſdeels 
woeſt gelaten. Bet derl bat bebouwt is / light 
Bicht aen de Aiviere Oxa, brengt Hoorn ende 
diergelijcke dingen voort. Daer zijn oock feer 
goede Wepden / veel waters / oock allerhande 
Boomen / behalven den Olufboom. Fn het 
Woefte deel is niet dan ſandt; hier moeten de 
Beplende Lupden (ich alg in een Zee na de 
Sterren behelpen/ bermitg bat den Welten 
windt daer het fandt ober de weghen heen 
blaeſt / ende die onkenlijck maeckt / ja oock 
fomwüten Ben Wepfer daer onder begracft. 
Dit Landt heeft oock eenige Metalen / ende 
koſtelijcke qefteenten. 

Atia worde gequelt ban ſeer groote hiete/ 
ende is met Groote Bergen / Boſſẽ ende Wil⸗ 
derniſſen: Heeft nochtans eenighe groene 
belden die vruchten dragen / onder aen'tge⸗ 
berghte / die haer voor de over-groote hitte 
Der fennen beſthermen. Op Defe velden 
groept oock (behalven andere Dingen) ſeer 
Boeden Wijn / die wel 90. Jarẽ dueren mach. 
Men vergadert daer een ſeeckere Drogue / 
Diede Myrrhe ghelijtk is. Daer zjn ooth 
ſwarte Saphprs/ ende geclachtige. 

Gedrofia is meeft woeft/ ende ſandigh / 
heeft groot ghebrzeck van Water / hoe welt 
daer des Somers oock regent/ end? ig fret 
groote hitte onderworpen / waerom het ons 
eng is: doch heeftet Nardus ende 

pzrhe. 
„Caraman- ¶ Het woeſte Caramannia is oor onvꝛucht⸗ 

ne, baer / ende bande hítte der Sonnen feer aber 
quelt:Bet opper-Caramannia íg aen de Zees 
kuften oocs woeft ende van gheboomte oat: 
bloot/ uptgefept eenighe Palnbboomen ende 
ficuphaellen: doch het mid-JLant is feer goet/ 
draeght veel vruchten/ooc {eer goeden Wijn. 

Oude Zeden, 

Be Perffife Koningen lieteu eertijbts har 
re Palſayſen timmeren op Googe Berghen/ 
ende daer bewaerden fp hare (chatten/ ende 
cynſen / die ſy vanden bolcke kreghen. Der 
fe namen fp den volcke verfchepbelijcken af/ 
gelt epffende van ‘tgene over Zee vervoert 
worde / maer ‘tgene te Lande bervoert 
Wiert/ waren fpte Vreden te ontfangen ’tger 
ne Dat Landt meeft voortbrachte / alg Wol⸗ 
le / DBroguen/ FBedecijnen/ ende dierghelijc⸗ 
ke/ namen oock fomwijlen eenighe Breften. 

Doe veel machts de Perfiaenfe Koningen 
ooc hadden / nochtang en Doeften fp niemant 
doen ombzergen/ fo hp maer een encftel mifz 
daet bedzeben hadde: ooren mochte geenigh 
rennen hail za hardigheyt teghens zijn 

uyſgheſin gebruytken · Elck trcuwde beel 
vrouwen/op dat hp ſaet na liete/Daer bp wag 
elc een noch toeg laten een groot getal Cons 

Wifs vooz Cubijnen te Gouden: Oochk ſtelden de Konin⸗ 
Begene te ghen peijfente Winnen Hoorde gene Die in 
winnen Die vern jaer De meefte kinderen teelde/ be welc⸗ 
op ten Haer pe gheboren zjnde / haren vaderen niet eer 

Bariana, 

Aria, 

Gedrofia. 

XXIX, 

REKE vertsonten Wterden/ voor datfe wijf jaren 
| teeinc. oudt waren: want deg Landts Wetten wil⸗ 

Den datſe ghedupzende deſen tüidt onder De 
vrouwen tederlijck opohequeeckt Wierden. 

XXX. Hare Bruploften hielden fn ín de Pooeſo⸗ 
mer / autrent wanneer dagh endenacht even 
lang zin. D'eerfië abont en at DE Brupbegá 

| 
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boo? zijn geheel Avondt· mael niet ban eener 
—— daer na ging hp met zyune Brupdt 
te DEDDE, 

De Perffiaenfe Jeught wad befigh ban 
bet bijfbe tot het bterentwrntighfte jaer met 
te Paerde riden / vliegen / boogh ſchieten / eñ 
boðdẽ al met waerbept te ſprenẽe Hadde daer din 
benevens oock wijfe ende berftandige Mees ——— 
ſters ende op ſienders / die haer in alle deught enren 
eude Wijfhepdt onderweſen / oude geſchie de⸗ Jeughts. 
niſſen ende fabulen vertellende / Loff-fangen 
der Goden ſomwhlen voorſingende fomwijz 
len die als een Leffe boorftellende , Cot dit 
gehoog vergaderde haer de Jeught op ‘tges 
lupbdt van een ſeker Blochfken/ fn een gefette 
plactfe/ aldaer epftemen den Kinderen reke⸗ 
ninge ban ’t gene fp hadden Loozen ſprekem. 
Sp ocffenden haer ſterck in ’tloopen/ kieſen⸗ 
de eenigh kinde Lan grooten huyſe tot haren 
Kapiteyn; ende moefte ljare Loopbaen tert 
minſten zo. fladten langy 3ij1/ op datfe alſo 
hitte ende koude mochten leeren verdragen: 
Deſgelütks oefenden fp haer fterck m 'tos 
berfwemtnen ban loopende ende vlietende 
Rtvieren ende Beken: Bielden hare kleede⸗ 
ren gauts Eups ende ſchoon. Bare leckerfte 
vrutht / Waren Bofijnen bon T herebinthen; 
‘twelck eenen Boom ig die de Peck-raſjnen 
draeght / wilde ende ſuyre Eyckelen ende Pee⸗ 
ten; hare koſt was gemeynlijck / na datfe ge⸗ 
loopen / gefweet/ ende gearbept hadden/ feet 
hart gebacken broot / ban Aethter ſmakte / ge⸗ 
ſodenende gebraden vleps / ende Water voor 
haren geſtadigen dranck. 

Wanneer ſy ter zacht ginghen / vervolch⸗ 
den fp hare pzope te Paerde mer Lancie / Pj⸗ 
len ende Swaert/ gebzuyckten oock het ghe⸗ 
Werp ban fleenen. Des Loogmiddaertg wag 
hare ghewoonlicke oefferurgbe te planten) 
griffien/ (noepen/ ende ander Tuynwerck: 
pock met Weben/ wapenen fchoonte maken / 
ende diergeljcke dinghen. 

Onder haer was eenen ſteen / genoemt Pi⸗ 
ropi, ban grooter waerden Onder haer; Die 
fp nergens om (ouden aen een doot Lichaem 
laten raken hebben: {oen wiert oock ontrent 
den dooden lichamen geen vupr ghebracht / 
meenende Dat de dooden daer Doo? onteert 
wierden. 
Van de zo.tot de so, Jaren volghden ſy de 

Hepelegers / niet Wetende Wat pleyten ofte 
Koop manfchappe wes. Gebrupchten ſrlexne 
Schilden / ende behalven Boogh ende Pyl⸗ 
Koker droeghen ſy noch een ſwaert / wanneer 
ſp ten oorloghe trocken; een ſcherpen ſtorm⸗ 
hoet / ende een borſtwapen. De Printen 
droeghen Borrens/ ende Fochfkens miet 
mouwen díe tot de knyen quamen/ bas bin⸗ 
nen iet wir gheboert / ende ban bupten bere 
ſtheydelijck b ſchildert. Des Somers gin⸗ 
gen ſy in purpur gekleedt / deo winters ſoot 
haer beliefde. Bet voltk droegh eengevoert 
kleedt / dat haer tat De mid-beerten qram/ens 
de op het hooft een ineengerolt ſtuck Lijn⸗ 
waets byna gelijſk de Turchf-he Turbans 
hupdenfbaeghs zyn. Hare Bed⸗fReden erde 
Deinehvatrn Waren met Goude berrvckt, 
Over Gare faken beraetſtaeghden fp nuechtes Mante 
reng monts boch en gavert geen uptfprahe LA racsflas 
over be felbe boor datfe we! fadt gedronken ANSA onee 
Waren/ achtende De fakken beter verhandelt feex bjeemt, 
te Fonnen werden! Wauneer De herſſenen uret 
Wijn wat berbrarmt waren / Dan Wanneer 
be nuchterhepdt haer ſwack ende quellijck 
maechte: 
De gene die elch-Anderen Kenden/ ende ín 

geluck 
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gheluck / ouderdom ende ſtaet gelijck waren / 
eerden d'een d'anderen ontmoetende / ende 
Euften malkanderen aen de mondt. Die nu 
Wat minder waren alg fp/ kuftenfe voor de 
Wangen: maer die: ban geringen fate waren/ 
eerden de groote mptermaten feer/ met groo⸗ 
ter eerbiedighept. 

Dare —* denſe met Was / ende be⸗ 
greevenfe/ dan behalven de Lichamen haer⸗ 
der Wüſen / deſe ſieten ſp onbegraven/ om 
banden Bonden verſcheurt te worden. Heb⸗ 
ben ban outs een vuyle eude onmenſchelicke 
maniere Onder hun gehadt / namelijck datde 
fonen haer dichmarls vermengden met hare 
epghen Moeders. Voor hare Koninghen te 
ſpouwen / achten ſy een groote mifdacdt:hiel* 
Dende Grietken voeror verbloeckt/ om datfe 
fepden dat de Gode bande Menſchen ghe⸗ 
(weoten Waren: verachten mede Dapper met 
ſchulden belaft te zjun / ende bovenal leugen 
te (preken. Weroozlwofdende Waderen/ díe 
ín noot erde zwarighept vielen Hare Dochs 
teren te laten ghebzupcken/ om haer daer 
mede te behelpen. 

Dpachteden/ dat den Bemel Iupiter was / 
ende aenbadende Sonne / die fp Mithra noem⸗ 
den / boven alle andere Goden. Pier bene⸗ 
beng aenbaden fp de Mane / Wenerem/ 
t Dup2/ d'Aerde/'t Water ende de Windt / 
ſonder nochtans eenigh Beelt / Altaer / ofte 
@Cempel te gebruycken / offerende op hoogh⸗ 
ten/ofteop eenighe Beuvelen/ op datfe gez 
{ten mochten worden van een pegeltzcken / en⸗ 
de hare faken fa beelte nader dẽ Hemel Wes, 
Betflachtoffer offerden fp op eenen Altaer 
Die geheel bekroont was/ doch met Beel ver⸗ 
bloeckingen beladen/ ende na dat het fn ſtuc⸗ 
Ren Ghehouwen was (dit dede den Prieſter) 
nans elch een zijn ſtuck mede naer huys / fons 
der bat hare Goden daer petg Van nutteden: 
Want fp geloofden dat de Goden niet dan de 
fiele vant gheofferde en epften: Doch warene 
Der ſommige onder haer die Het inghewant 
(na de wyſe Der Griecken) verbranden. 
Wanneer fp met bupe offerden/ gebzuptk⸗ 

ten fp droogh hout/ daer den baft af getrots 
ken was / werpende ontrent de beenen/ ende 
goten daer naer olpe opde offerhande. Sp 
eu blieſen nimmermeer het bupz met den 
monde aen/ maer met eenen blaeſbalck: ende 
fo pemant fo ffout was daer inte blafen/ ofte 
eenigh doot ofte vuyl ding daer in te wers 
pen / die wert ſonder vertreck gedoot. 
Niemant en waſte ſich in de Ribieren / ct 

piſte / noch en wierper ootk geenigh doot 
Breng inne: ja was verboden daer fn te ſpou⸗ 
Wen/dermaten eere droegen fp tot alle Fonz 
tepnen/ Kivieren ende loopende Wateren, 

Die den Koning niet gelhoorfaem en was / 
behalven dat hem bet hooftende de armen 
afgehouwen wierden/ mochte oock geen bez 
gravinge ghenteten/ maer op het belt Hoor 
den Bonden blijven liggen. 

De Parrhiers,bie vooz uptermaten ſtrijt⸗ 
baer gehouden wferdeu/eer dat den rrickdom 
haer verhovaerdighde / gingen feer rouw ene 
de grof ghekleedt/ met een kleedt hare natie 
varticulfer epgen: maer fo haeſt alffe mach⸗ 
tigh begonden te Wotden/ zin oock hare 
Gleederen ſeer uytwendigh gheworden / vol 
Gouts ende koſtelycke geſteenten beſedt / of⸗ 
te geheel wit / waer infplupden de overvloe⸗ 
dighendender Medie rs nabootſten. 

Wat nu hare wapendaden aengaet / fp en 
hadden hare Soldaten niet ghekoren uyt de 
vzpe lupden / maer genomen upt den ſſaven: 

Verhael des Staets, 
‘twelck oozfacck was / dat niemant ban den 
bolcke pemanden vry maken mochte / fo dat 
het getal bermaten aentwieg/ dat hare mache 
tentot een onepndelgch getal aenwsieffen. Sy 
haddenſe oock feev lief/ cnde voeddenſe met 
o Grooten ſorghvuldighepdt / als hare epgen 
kinderen/ haer leerende den boge Wel tree 
ken/ ende Wel met de Jaerden omgaen int 
beryden / op dattet een geoeffent bolck in den 
Krigh weten mochte. Dit oorfacckte/ dat 
den Koning altijt met cen dappere ende wel⸗ 
geoeffendeliupterpe ten oorloghe trock. Ten 
tijde dat fp met Marco Antonio ſtreden / ende 
Waren onder’ soooo. Hupteren/ niet meer - 
alg Soo, ban bzper conditie/ de reſte waren 
alle laven. 
Sp en hadden geen Trompetten ten oor⸗ 

loge/ maer ghebrupckten Crommelen/ alg 
ons Poet bolck, 5 

Dit voltk maeckte certijdte fo wepnigh 
Werf van Goudt ende Silver / Dat het ners 
in toe ghebruyckt wiert / dan tot vercier⸗ 
el van hare Paerden ende Wapenen. Be⸗ 
langende het gemephe leven / ſp Waren ſeer 
geneyght ende gebonden aen hare welluſten: 
weſhalben de beelhept ban brouwen aldaer 
toegelaten wag/ maer waren foo jalours cp 
hare aenſienlückheyden / dat nietg alg de 
doot De mifdaet des overſpels fitperen kon⸗ 
De, Ende om dit quaet te bermijden/ en ghe⸗ 
dooghden be mannen nfet/ Dat hare vzou⸗ 
Wen/ ick en falniet feggen op Wanckettens 
maer ín hare tegenwoozdighept quamen. 

Senumige hebben bp gefchrifte naghela. 
ten/ datde Parchiers bie gene kinderen en 
kreghen / hare brouwen aen de befte hunne 
vrienden overgaven / op dat fp gheflacht 
na laten mochten boog eens anders middel. 
Sp en leefden niet dan Han de Beeſten / die 

fp vinghen op de zacht; Koopmanfchapten ens 
be handelden te Paerde. 't Onderfchept deg 
ftaetg was híer ín ghelegen onder den Par- 
then, dat de Edele ende Wzpe te Paerde 
boort lant reyſden / maer He laven te voet / 
als Schfldtknapen. 
De dooden wierden bp haer wepnigh gee Segrabi 

acht/ want fp lieten hare lichamen op d'aere parer — 
be liggen / op datſe bande Bonden ende Dos ben. 
gelen berfcheurt wierden / ende het blepg gee 
heel daer af zijnde begroeven fp de Deenen 
feer ſorghvuldelijck. 

Waren in ben Godendienſt eerbiedigh gee 
noegh/ maer hoobaerdigh/ opzoerigh/ loog, 
bedriegers ende hartneckigh/ als die hielden 
dat wreedthept ende moetwil / den mannen 
een deughde was/maer ſachtunoedighept en 
be beleefthepdt den brouwen toequam. Dit 
weacht batfe nimmermeer in ruſte leefden/ 
maer moſten malcanderen of hare ghebue⸗ 
ren ſtadigh beoorlogen. 

Fn hare handelinghen zón fp ſeer ſekreet / 
ende luttel ban Woorden; oock ſoſe hare Tos 
ningen ende Magiſtraten ghehoorſaemden / 
t was meer upt breefe boo? ſtrafſe/ dan uyt 
goetwillighept. Sp zijn ſeer geprefen omde 
groote matigheydt fnt eter, Haer hielden 
geen beloften/ dan dos? nootdwang. 
De Mediers zijn altijdt geacht Getworben 

boor berwijfde menfchen/ doch waren bez 
hendigh te Paerde ende metten Boghe / dzas 
ghende een bpfondere eere aen hare Princen, 
Droeghen Gockfkens met mouwen / ende 
eenen Turbant om thooft. Eerſt hadden has 
re Koninghen alleen Dzinilegie ban Geel 
— te mogen hebben / doch naderhant 
eeft peghelijck deſe vapighept ober 
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vanden Sophy van Perffen. 
behalven dat het onderfchept hier in beftont/ 
dat het den Koning fo veel onderhielt als hp 
wilde / ende eenander niet meer alg feeu. 
De brouwen felve hreldent voor een zroote 
fchande/ fo pemant fich vernoeghde met cen 
man / haer inbeeldende Dat dit onvruchtbaer⸗ 
Dept veroorſaeckte / ten ware Dat fp ten mins 
ften bier voor haer tht-berdzif hadden. 

Dit bolck maeckte verbont op de manie⸗ 
re Der Griecken / oock eertüdts haer quet⸗ 
fende int dieſte des erms / daert meefte bloet 
uptliep/ ende dat tot een verbinteniſſe van de 
befwozen trouwe. Ende boor fo heel alg dit 
landt na het Noorden toe light/ is het ons 
vruchtbaer / maer maet&ten meel ende broot 
van Ymandelen/ doende daer eenighe Appe⸗ 
len op/ dit backten fp erde maeckten daer 
groote klampen af/ ende atent ſo / haven 
dranck was giemaeckt van feeckere woeste: 
len: aten oock anders geen vleps / dan wilt 
vleys / de tamme beeften niet acijtende, 

DeAſſpriers ghebruyckten eertijts twee 
Bocken, eenlanghe tot de hielen/ ende een 
kozte daer onder; bepde ban Ljnwaet: Hier 
over noch eenen gheheel witten ; ende ſchoe⸗ 
nen/ gbelijck de Thebaners. Baer hap: liez 
ter ſy lang groepen/ droeghen hooghe fpiefe 
hoeden / na de maniere van Myters / ſelden 
op ſtraet komende ten Waer datſe gheparfu⸗ 
meert waren: Elck dzoegh eenen Sigvete 
ring / ende een Scepterken inde hant / daer 
feer net eenighe blaem/bzucht/ ofte dierge⸗ 
Wiek pet opgetrocken was, Want het voor 
een leelictie fake onder haer gheacht wiert/ 
op ficaet te komen / fonder Scepter in De 
hant/ ends dat ergens mede LErciert, 

XXXIV, 

XXXV. De Wetten/ die Dit bolck ghebrupekte / 
„Boe De waren, dat de houbare dochteren jaertijer op 
Woepreren De maickt moften gelepdt wozden/ ende met 
gebouwe, OPeHbare: uptroepinghe ghebeplt Worden’ 
Iet werde. Wie haer trouwen wilden/ alwaer men De 

ſchoonſte vaneerft voorſtelde om ten Dier: 
fien te verkoopen: waer de genedie nu fo 
leelijck datter niemaut gele Loop bieden/ ooc 
niet omntet hebben wilde / Wierden met het 
gelt uprgebouwelijckt/.dat Loo, de ſchoone 
gegehen was. Herodorusfchzijft/ dat de ou- 
De Venetianen/ die haer aende kuften Lan Il- 

X lyrien hielden / de ſeſfde maniere gebzupcten. 
xxxvi. Daer was oork geordonneert dat fa haeſt 
@ydanens pemant fieck was geworden / raedt vraghen 
Be Oer flac” Goude aen dien die metde ſeive ſieckte hadde 

Bequelt geweeſt / ende de felbe middelen ghe- 
bzuptken/ die hp gebruyckt hadde / om alfo 
genefente worden: doch dit was eer fp eeni⸗ 
ge Medicjnmeeſters hadden. Andere ſchrij⸗ 
ben/ datfe-hare ſiecken op de marcht broch⸗ 
ten/ ende datde Wet gheboot den genen die 
met ſodanighe ftechte bevanghen hadde ghe⸗ 
Weeft/bp den patient mofte komen/ende hem 
openbaren door Wat middelen hp ghenefen 
was gewozden. J 
De lichamen haerder dooden Wierden ge⸗ 

ſalft met Honigh / ende de uptvaerden ghe⸗ 
fchteden even-eeng onder haer als by de C+ 

XXXVIIL Goptenaren.Gen Aſſprier en dorſte zijn vrou⸗ 
®Be Jonck: We (bp haer liggende) noch fp hem aencaken/ 
bouwen ten waer datfe alvoten met Berg water had⸗ 
— den gewaffen geweeſt. apr 
—** Mer Det oude ahebruyck onder de Aſſpriſe 
eenigen  AOrgv2Oumen wag/ haer met eenigen uptz 
bieemdeking lander bleeffehelnek te vermenghen ter eeren 
beemengen/ de Goddinne Venus: gingen tot deſen in dez 
teveerven De fes GHoddins Tempel: vertiert ende hups 

| gebBinne apgrtopt/ om den mannenfo beel te heter 
— tebebhaghen, Beder vreemdeling / die haer 
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gebruytken wilde / ſagh na de ſchoonſte / ende 
leyde daer na o Beel gelts op zjn knpen als 
hem goet dochte / ende dan was fp gehouden 
hem een wepnigh banden Tempelſaf nate 
Bolghen/ alwaerfp Dante (amen in volco⸗ 
men kenniffe tcaden: ende Dat Gele ban defe 
onbeſchoftheyt Wiert bejteedt tat den dienſt 
Van defen Tempel, | 

_ Daer waré geheele Bupfgefinnen ín AGy- 
rien, Die miet dan ghedrooghde Wig en Aten/ 
daer (p Meel af maechtê/ende Daer na Broot 
van barkten. 
Fu Aſſyrieo Waren wife Diemen Chaldeen 

noemde, Die met Den Prieſteren ban Egpp⸗ 
ten tn eenderlep aenſien waren/ laft hebben⸗ 
de ober De H. faken/ ober Tempelen ende 
Offerhanden/ haer Gants leven inde ſtudie 
bande Philoſophpe beftedende/ / voorneme⸗ 
lick in Den loop der ſterren om dooz haren 
laapde uptkomſten hier beneden te weten/ 
poogbende tot alle dingen vaet te geben ende 
alles te voorſegghen. 

Defe Chaldeen en trocken niet alg de 
Griecken/ buptens Landts om defe wetens 
fchappen teleeren; maer peder vernam Die 
van zune Ouderen/ dat ſelvighe ban haer onts 
faugende Belijck alg bp fucceffie: oock wiers 
Den de Kinderen binnens hups geleert/ om 

XXXL, 

Leben ende 
leere Der ou⸗ 
de Chaldeë. 

alfo doot defe ordtnariſe (opge beteren voorte - 
gang te verwecken. Bare wetenfchap en wag 
nict gefondeert/ alg der Griecken / op twüf⸗ 
felachtige opinten/ maer bleven vaft flaen op 
De dinghen die fp eens gheleert hadden / daer 
d'andere altijdt twijfelden ín de beginſelen 
ende oorſaken van peder ding, De Chaldeen 
bieldent voor bat ende warachtich/ dat de 
Wereldt niet gheſchapen en Was, ende ſuſti⸗ 
neerden/ nadien dat hp ſonder begin Wag/ 
dat hp oock niimmermeer gergaen en foudes 
Dat de Difpofitie van dit Hondt dooz de god» 
delcke voorſienighept belepdt wierdt; dat 
de Hemeſſche Lichamen haer niet van ſelfs 
en beweegbden/oork niet bp ge val/maer date 
ter eenige goddelijckheydt was / die haer bes 
woogh ende haren aen was beroogfaeckte, 
Dp gaven den Planeten veel machts / oock 
acn Saturnum, houdende Solem voor de were 
makelgckfte Sterre/haergebende eenfonders 
linge kracht boven d'andere. Doch in hare 
voorſeggingen ſteunden ſy meer op de Aſpec⸗ 
ten ban Mars, Venus, Mercurius ende Iupiter, 
vermidts dat die (alg hebbende een epgenen 
loop)kenniffe gaven Lan toekomende dingen/ 
als offe Doorboden ja upt-leggers ban der 
Goden willeng geweeft hadden. Deſe Chal⸗ 
deen voorſeyden oock ’t Gene door De Winden 
toekomen foude/alg mede door Grooten plaſ⸗ 
regen/ heete fomerg/ berschijninge der Coe 
meten / verdonckeringe van Sonne erde Ma⸗ 
ne / Aerdt bevinge ende diergelijcke dingen. 
Dr imagineerden hier nevens noch andere 
Sterren/ die d'eerfte onderworpen waren/ 
ſeggende dat ſommige gingen dwalen / ende 
haren loop doot onſen Hecſpherum hadden⸗ 
ende. d'andere ginghen d'andere reſterende 
rondde onder ong beſoecken. uuogꝭ 
Dp verſierde 12. voornaemſte Goden / ve⸗ 

der een van deſen gaven ſy vlaetſe inden Zo- 
diacds ende elck zimvepgen Maendt. Biipten 
den Zodiaco telden fp 24. Sterven/ waer ban 
De rz. Poord:waerts ſagen / ende d'andere 12, 
Zundt-waerts . Sypgeloofden / datde gene 
dre hun opeubaerden/ Waren ten dienſt De lez 
benden/ende d'andere voor de overledene/ens 
De haer ouder d'Aerde ſuthteden. Maeckten 
een ſeer belacchelücke Rekeninge van Ven 

els 
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ellende 43000, jaren Han haer langfte ont: 
uden af tot den tijdt dat Alexander m Baby- 

fonien quam: Dit Wordt evenwel bp ſommi⸗ 
gen Gerontfchuldight/ feagende dat het maer 
JBaen-jaren Waren. 

d' Inwoonderen vAnCaramania gebruyck⸗ 
gen booztijdts Eſels inden Oozlogh/ dooz 
ghebreck ban aerden; offerden den Godt 
Marergock eenen fel. Piemandt trouwde 
een Brouwe / ten waer hp eerft een hooft zij⸗ 
nen vpanden afghehouwen hadde / ‘twelche 
voor den Koning gebzacht wierdt/ die dat fn 

zyjn Paleys dede ftellen/ ende de tonge klepn 
hacken ; mengende dat met broodt / proefde 
hy / ende gaft dan dien te etendie het hooft 
gebrocht hadde / met zine Wzienden, Die 
de meefte hoofden bracht/ Wag meert ghe⸗ 

XL. 

acht. 
Xl. Strabo feauft ban die Bart Margiana, Dat te 

zijnen tijde alg pemande gekomen was tot de 
zo, jaren / fp Dien om een feer gheringhe fake 
dooden lieten / ende zijne nacfte Prienden 
quamen daer na zijn Lichaem eten. De oude 
rouwen verſmoorden (Pp / ende dan begroe: 
venſe So'tbeurde / dat pemandt in of ons 
trent zijn7 0, jaer ſtorf die Wierdt niet geghe⸗ 
ten/maer begraben. 

Huydenfdacghfe Zeden. 
De Perſſianen zijn nu generalijecken ín’t 
fpretien De ſoetſte ende gracieuſte Menſchen / 
diemen ter wereldt Binden kan, oock veel 
milder/ dan pemandt ter wereldt. Ware feden 
Eu 3ijn fo rouw niet alg der Turcken / India⸗ 
nen/ ende Scpthiers / hare gebueren/ maer 
zijn. gants aerdigh / ende bege Len haer om in 
hun lant een welgeftelbe Politpe te houden / 
eude boven dien zijn fp geen berachters der 
Studien. Men vinter bele onder haer, die in 
De Medichne feer uptmuntende zijn; oock in 
de Aſtrologye: Sommige begeven haer oock 

Perffanen corde Wicist-Gonft/ waer in ſy fo Logderen/ 
pepieprerg, at Dare vindingen ende manteren ban ſpre⸗ 

DEES. hen niet alleen aerdigh/ maer oock wondere 
Tek zijn, Een Perftaeng PoCmas ofte Ges 
Dicht, te Romen gheüomen zijnde ín handen 
van eenen Franfchen Cardingel / fn defe 
Dingen feer ecbaren/ dede hem dat uprleggé/ 
ende geeft Van hare deftighept tfedert ghe⸗ 
noegbfame getuygheniſſe | 
Sp begeven haer nack tot den Koophan⸗ 

Del/ ende andere Dantwerchen ; maken me⸗ 
nighte ban zijde Lakenen. De Breoederen / 
Suſteren / ende Dzienden houden onderlinge 
Groote vrientſchap/ rude men mactkter teel 
wercks Vanden Adel / Waer ín fp den Turc⸗ 
Ben tegen 3ijn/ dte nietmant en achten/dan die 
Door znne daden boven andere uytmunt: Men 
vint onder haer beel Doorluchtige mannen / 
Die han cen ſeer oudevafkomfte gheſproten / 
ende oock van aLer tot aver ſeer rijck / zijn 

XLII. 

len die vriendelijck / na des lants ghelegent⸗ 
heyt: doch züůn ſeer jalours; weſhalven de 
brouwen ſieh den breemdelinghen niet verz 
toonen en noghen/ hoewel fp ín alle andere 
dingen hebben wat hun luft/ ende, volle ver⸗ 
noegfng/ den Turcken hier in oock teghen/ 
die hare Hrounwen-brua als Maven houden. 
De brouwen zijn aldaer feer ſchoon / ende 
Baen ſeer uytwendigh gekleedt / t weltk tot 
hare ſchoonheyt noch meerderẽ glants geeft. 
Sp laten haer lichtelijtk tot hare paſſien 

vervoeren / verſmooren Haer oock in alder⸗ 
lep vermakeljekGepben / lievende het min⸗ 
94 

Konings / nadat wp geſien hebben / waer ín 

| epffen en ſoude ban’tgene dat insijn Landt 
feer beleeft jegens den Deecmdeling/ ontha⸗ f Á 

Verhael des Staets, 
nenfpel boven alle dingen. Gaen deftigh gee 
Kleedt/ zou geparfumeert/ ende draghen gee 
fteenten. Dit ghebzerk tg onder haer / dat fp 
niet tegenftaende {p veel brouwen trouwens 
noch evenwel de zongbe Enechthens bemin 
nen/ diefp boven De vrouwen liefkoofen: 
hier in den Turcken nabootfende: houden 
oock eenighe plactfen tot defe vervloeckte 
vupligheyt / alwaer de jonge knechtkens os 
pentlũck tot dien epnde bewaert worden, 

Dare fprake ig aerdigh ende bequaem / en⸗ 
de wort in veler Princen hoven in Ooften 
gheſproken. Eertydts hadden fp bpfendere 
letteven/ dach die bintmen hupdenſdaeghs 
nauwelijcr onder De oude Monumenten: 
maer tſedert datfe de ſeckte Mahomets acne 
ghenomen hebben / hebben ſy oock de Arabi⸗ 
fe ſprake gebrupckt. 
jhen noemt haer Azamies, om dat Ally- 

rien, genoemt wort Azamia, fo ſommighe 
Willen, Mock wordenſe Perffianen genoemt 
nade voornaemſte Provincie Perffens oock 
Chefelbas, om de roode mutfen die fp dragen: 
Men noemefe mede Sophys,: om Darfe onder 
t gebiedt vanden Sophybehooren. 

Rijckdommen. 

In Perffen Wort fulcken menighte banzijs XLR 
De Kakenen gemmaeckt/ dat de Gnwoonderen 
net alleen ghenoech voor haer en hebben / 
maer berkoopen Die oock aen De volckeren 
bie gants berre ban Perffen Woonen, Daer 
wort oock grooten handel in Peerlen ende 
Gefteenten ghedreven. Egeen Per fen ruck 
maeckt/íg de beguaembhept ban de Zee / waer 
door men daer ban alle kanten aencome cans 
In deſe Provintie zijn veel Eſmerauden / 
doch niet ſeer klaer / ende daerom goede koop 
zijm/ oock Beel zijde , alg mede in Hyrcarien 
ofte Diargumenr. t 

Bat iana heeft Metalen ende eeniade kor 
ftelnchefteenen/Dacr de Anwoonderen groot 
profgt mede Doen, Fn de ſtadt Chirmain in 
Caramanien Wozt een groote menighte ban 
goude Kakenen gheweven / die mede over al 
vervoert worden. B 

Laet ong nu komen tot de Inkomſten de } om Bes 

zins vole rijchdommen beftaen. Fen heeft SMOS 
ntetfecckerlijck konnen weten hoedanigh de eet 
inbomften deſes Monarchs geweeft zijn tot on 
nu toe/Want díe Gene Die expees daer Bevepft 
zijn ontdat te vernemen / ſpreken Daer alle 
berfchepdelijck af: ſommighe geven hem drie 
milltaenen aen Benten/ ende andere Lif. 
Doch twee dinghenzijnder, Daer bp deſes 
Princen rijtkdom ghenoeghſae m Ran afghe⸗ 
meten Warden: D'ectie is / dat Tawas, Sophy 
van Perſſen; die noch onlangs gheregeert 
heeft/ ordonneerde / datmen niet meer Col 

quam / noch daer uyt gevoert wiert; welcken 
Tol 0000. Tomans bed eoegh / Dat is (veder 4 
Coman bedraeght drie Franſehe kroonen) 
een millioen ende 8ooooo. kroonen: Wit en . 
ſoude hp fonder twffel niet gedaen hebben: 3 
indien hp han elders miet feer Groote income -· ci 

ſten gehadt en hadde/ die hem hadden bewoe 
gentot deſe trooft det Hzeemdelingen ende 
zijner Onderdanen. t Andere is / datt ges 
heele Landt van Perffen ín feben Staten nd 
verdeylt wort / of om beter te feggen/infewen +77 Â 
Genervalitepten ban de Welcke Ifpaan geeft “7 
700000. Broonen/ ende Siras oock fo Beel/die — \.v 
nochtang van de rückſte niet en zijn/ want 

Coraf- 
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Grootte bã 
De Zee/ ge⸗ 
noemt Mar- 
di Bacchu, 
eertijts Caf- 
picum Mare, 
genoemt ges 
Weeft. 

van den Sophy van Perffen, 
Coralan ende Diargument defe twee Berre 
obertreffen; waer af deene obervloept in 
Eren ende Turquoiſen / ende D'ander ín 

De. 
Maer foo pemant braeght ban Waer hp 

zijn inkomt heeft/ na dien hp berooft ig ban 
De Col/ die D'inkomende ende upt-Varende 
goederen hem aenbzorhten:Díen antwoorde 
ick/ dat hyſe krÿght ban de Landen / Tienden 
der vruchten / Het profüt dec Mijnen / ende 
Winckelen:want die Winckel of Pack· huys 
opfetten wil ban eenige Waren / moet den 
Koning fekere ſomme geldt jaerlijcks geben, 
Daer en boven ontfangt hp veel particu⸗ 
lieve gefehenchen/ ende giften ban de Ger 
meenten: Wijders de Confifcatien der goes 
deren ende diergelgeke dingen brengen hem 
groot gelt op; bebalben noch ben Tribupt 
der Princen/ die ander zin Krone flaen/ alg 
die van Lar ende eenige andere, 

Sijne fterckten. 
De Sterckten deſes Kücks beftaen heel 

meer in De Dapperhepdt dan int getal der 
Mannen. Daer zjn drie ſoorten vAn Dole 
baten ; D'eene is van de gene die den Koning 
geftadigh ontrent hem onderhoudt; dandere 
zón Timarnoes, Dit ig kupterpe/ die In plactfe 
ban betalinge eeníqe belden Landts tot haer 
onderhoudt Gebben/geljck de Curchen: De 
derde ſoorte is ban vꝛeemdelingẽ / diemen om 
gelt ban Gurgiftan, ofte Tartaryen haelt. 
Doch deſe twee voozgaende / bie eygentlijck 
des Landts inſaten zn / ende deg Konings 
eyghen zun / en vechten niet anders alg te 
Paerde / vermidts / wanneer alg de Heyz le⸗ 
gers onder de handen der Edelen zijn / men 
wepnighe Poet⸗ knechten als dan Lindt: hier 
Doo? komt Het dat de Per fffanen gheheel van 
alle Zee-fterckten berooft zijn. Doo dat/ al 
hebbẽſe fchoon aen deen zijde de Cafpife Zee/ 
pfte Mar di Bacchu, ende aen d'ander zijde be 
Perfife golffe/ nochtans nopt geen Schiyge 
vloten toeghevuft en hebben/ noch aen D'eern 
noch aen D'ander züde. Alhoewel oock be 
Mar di Bachu wel 800. Italiaenſe mijlen lang 
is / ende Goo, breedt/ nochtang Wordt de fel: - 
be weynigh ofte niet bevaren: ende aen De 
gheheele andere ſtreke en berneemtmen nie? 
manbt dan alleenlĳck Doztugüfen/ die de 
Perfife Golffe bebarende / haer Meeſter 
bant Bijcke Ormus houden / doo, de Vloten 
Daer ontrent leggende. 

Alhaptoel datter veel Metalen ín Bet Gants 
fe Per Fen zijn / voornemelick ín de Provintie 
van Corafon, nochtans hebben fp weynigh 
gebrupck van gefchut ín boortijden. gehadt / 
Doch bp Onfen túden wat beter gheleert/ alg 
mede Det belegeren / Fortreſſen maken/Gar: 
niſoen te houden / ende belegering teghen te 
fiaen;bermitg fp veel Aupterp ende wepnigh 
boët-holtk hebben/ met welcke (p opt vlacke 
belt Heel vermogẽ op hare bpanden:dan zón 
—— wat beter verſien als voor 
eſen· 

Men heeft gheſien inde oorlogen tuffchen 
Iſmaclem ende Selimum, eerſte Turcks- Weeps 
fer ban dien naem: noch tuſſchen dé ſelven Iſ⸗ 
maẽlem ende SolimanoumstuffehenCodaban- 
dam ende Amurachem LI dat deſer Koningen 
gene noyt meer te belde ghebzacht heeft alg 
“zoooo; Bupteren/ Dorth dermaten gewapent / 
batfe nopt eenen geooteren hoop ghebzeeft 
hebber, De welhebbenſte zijn gewapernt als 
ons Brijghfbolck: d'andere) die De twee dere 
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dedeelen maken/ zijn te bzeden met Storm⸗ 
hoeden / Maillerocken ende Schilden / ſich 
als nu met den Boghe / als nu met de Lantie 
behelpende. 

Den Sophy grenft ten Ooſten met den 
Grooten Moger, doch door groote Berghen 
ende ſmalle weghen afgefondert: Ten oor 
den met de Tartaren ban Zacathay, hebben: 
de tuſſchen tween eenige Wilderniſſen / ende 
de Btiere Oxa: ten Weſten met den Turck, 
doo? eenen langhen ſtreeck Landts / die hem 
wel den grootſten vyant is / ende gematkelijt 
in zijn Tant komen kan:ten Zupbden met het 
Rijtke ban Ormuz, Dat nu onder de Portu⸗ 
gifen cúnfbaer fs, 

Haer Gouvernement. 

JBen moet bekennen/ dat de Perſſianen 
beter geregeert worden / alg andere Maho⸗ 
metanen / die tot onfer kenniſſe gekomen 3ĳn; 
ende dat de Koningljcke macht veel deftiger 
bp hun bebeerft wozt/ dan in eenigh Maho⸗ 
metaeng Bick: Want bpna alle d'ander 
Koninghen den Adel uptroepen/ ende laten 
haer ban Aaben dienen / ja dooden hare broe⸗ 

deren / ofte dei d'oogen upt: Boch ig 
den Adelonder de Perſſiañnen grootelĳcr gee 
acht. De Koningen handelen Gare broeders 
feer beleeft/ ende hebben ordinaerlijcken ee 
níge Princen onder haer dte rijtk ende mach⸗ 
tigh 3ón/ 't welck onder den Turcken niee 
en is / diegants geenen Adel onder haer en 
lbden/ oock niet eenigen Prince ofte Beer die 
Landen onder fich beeft: maer fo haeſt fp de 
ſterckſte zijn berdelgen fp den epghen mee⸗ 
ſter / ende fielen daer lupden fn/ Die ban niet 
opghekomen zijn / die daer ober Geen mees 
ſters maer Gouverneurs alleenlúck 3ón/ 
ende t'allen tijden berwiffeltmogen worden. 
Epndelúck/ Wp zĳn berfeeckert/ Dat dit Hic 
fowel gherequleert is / als eenigh Bick fn 
Europa, (0 ong de gene berbalen díe aldaer 
geweeft hebben / ende de manieren Lan leben 
des boler doerſnoffelt Hebben: Doch dít one 
geluck iſſer aen/ dat niemant fich de moepte 
onderwonden heeft/ om de mantere deg 
Gouberneimentg int nette teftellen; fo dat 
dit gebzeck oorſaeck fal wefen/ dat wp bier 
af níet dan generalijck en moghen fchzöten. 

Haren Godfdienft. 

Na de doot Mahomets, Hebben Aly, Abu- 
bequer, Omar eude Odman, zÖne zienden 
peder boor fich (elven gefchzeben/ want elch 
fich Loor den naeften Sucteſſeur urtgaf. 
Dit verſchil was oozfaecke ban bfer Hooft⸗ 
fechten: Ally wag autheur ban die / die Imc- 
mie gendemt wort / ende tiert gebolght van 
Ben Perflianen/ Indianen / beel Arabiers / 
ende Gelbins ban Africa. De Drie andere 
Deckten fullen wp nalaten tot het verhael 
ban der Turcken Godfdfenft/alwaer wp int 
langhe daer af ſpreken Fullen. Er 
De PerfTianen hebben meer natuerlicks 

ende tedelrier dan De andere / ende Hebben 
haerínaenfien gebracht: haren Godſdienſt 
is bpna bponfen tijde too! Iſmael Sop hy, die 
hem hoog eenen Sutceſſeur ban Ally uptaaf/ 
(fo boor gefept ig) ín aenſien geſtelt / aenſeg⸗ 
gende zünen gebueren/ die Wepgerigh waren 
díe te ontfangen/ den oorlogh: droegh eenen 
rooden Tulbant/ met 12.punten/ ende Wilde 
dat alle die hem navolghden / ſodanigen oock 
droeghen / teteen ghedachteniſſe der twaelf 

LI (enen 
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xLVII. 

XLVIII. 



s30 | Kort Verliael der Hiftorie, n 
fanen ban Ocen, Die een foon van Ally was. 
Peel volck viel hem toe/ ende voornemelijck 
alle die/ die langs den Phrar, Abian, Mar di 
Bachu, ende de Perſiſe Golffe woonen. So 
dat tfedert alle defe Wolchen defe Secten toe: 
gedaen zón geweeft. 

Overgebles Daer zijn oor fn het Rücke vand Sophy ees 
ben Joden nige Joden / welckers Voorouderen in Afly- 
bande Bas rien gewoont hebbẽ ten tijde dat Eſdras ende 
— Nehemias be andere weder na Jeruſalẽ upt 
he” De gevangeniſſe brachten: ende De ghene / Die 

f in dat Landt bleven/ kofen (gelijck Origenes 
ſeght) cen Booftuptdêhupfe Davides, ende 
nóemden hem het Hooft der gebannene: daer 
na bouwden fp een ftadt op dẽ Oever ban den 
Phrat, ende noemden die Neardea, foo Heel 
te fegghen alg Riviere des wetenfchaps „ 

XLIX, In Corafon, woonen oock een Deel Mel- 
chites, Die alle be dwalingen houden/ eertijtg 
van de Griecken fn Concilio Florentino bers 
oordeelt: ende deſe (laen onder den Patriarch 
Han Anciochien, 
Waer worden oock Nettorianen gebonden/ 

fnPer (fen indevoet(foPaulusDiaconus fchzúft) 
dooz de boofbept van Chofroës, Kening Lan 

zin Rück / ende be Catholijcken verdzeben 
hebbende / ſtelde de Neſtorianen ín haer 
plaetfe/ die haer vermengt hebben onder de 
Aſſpriers / Meſopotamiers / Mediers ende 
Parthiers. ij 
Daer zijn oock beel Armenianer Chriſte⸗ 

nen/ die fn Perffen gebloden zin/vzeefende de 
Turckſe Wapenen: Defe hebben twee Par 
triarchen / waer ban den eenen díe ín Opper- 
Armenien erkent wort / woont in het loge 
fier ban Ecmeazin, bpdeftabt Ervan in-Perf- 
fen; d'andere/Die in Neder- Armenien gehoor⸗ 
faemt woꝛdt / houdt fich in de fladt Sis, ín Ca- 
ramannia, Doch ban Haer gevoelen Fullen wy 
uptficllen te ſpreken tot in het verhael dec 
Keligien / die in de landé des groot Turck 
ghebonden worden . Dit is meeft het gene 
ban haer ghefept kan worden / díe (alhoemel 
fp bepde Mahometiſten zón) nochtans be 
@Eurcken fo groote vyandẽ zijn / als wp one 
nen wefen: ende men meent dat indiẽ de Chri⸗ 
ften Princen de Ambaffadeurg/ bie den So- 
phy ín Europa fondt/ wat meer gheacht had⸗ 
den befe boozleden Jaren / alg fp Wel deden / 
daer eenighe hope foude geweeſt Hebben om 

Perffen, Die ben Kepler Heraclio fpijt Willen: ¶ defen Prince allenafkensg tot het Chriſten gee 
Be daen / Ban Wien hp ontdaen was geweeſt | loose Gebracht te hebben. 
beroofde alle Der Chriſtenen Tempelen in 

Kot Gerhael Dee 
Koningen van 

PERSSEN 
Sa als de Griechfche ende Latijnfche Schrijvers ons 

daer af nagelaten hebben. 

Kort Inhout. 

de Hꝛonijcke in’t kopte ban de Koningen ban Perffen, bolgende den H. 
Bijbel, Philonem ende andere Autheurs. 2. Andere Vertellinge 
bolgeng Herodotum, Xenophontem,luftinum, ende andert- 3. Cy- 

rus gerwoelt De Monarchpe der Mediers / ende herltelt Der Perſſianen. 
4. Hiltorie van Daniel in den Kuyl der Leeuwen / ende Waerom de Joden 
verlof Gebben om haren Tempel te bouwen. Cyrus betobert Lydiam, neemt 
Cræſum gevanghen/ beoorloght den Scythiers / ban de welcke hp ontdaen 
Wordt, ende ſterkt 5. Zijn Sin · ſpreuck / is deerſte geweelt die Koning der 
Koningen genoemt wierdt ; heeft in Perſſen 't eerſte gebaupck gebracht ban 
lange Kocken te draghen. 6. Cambyfes gerabert Egypten,doet zijnen Broe⸗ 
Der Smerdim ombrengen; zijn Kerck · ſchenderpen / wreedtheydt ende doodt. 
7. Smerdis, gen der Wijſen / werpt hem op voor Koning ende Goe’ tontdeckt 
Wierdt. 3. Hoe Darius Hiltafpatot De Kroone ban Perſſen quam / zijn ordre / 
verwinningen / herltellinge der opper-offer-machts in d'handen det Joden: 
bande groote Heyr · kracht die hp oplichte / ende waer tol; o, Xerxes wordt 
van zijnen Dader Ducce leur verklaert ende Waerom: kaſtijdt den Egup⸗ 
tenaren ſtrengelijck / Die gevebolteert hadden; zijn groote Armade te * 

ende 
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_ Ende te Lande/zijndoodt. ro, Vooꝛnemens van Artabano,ontdeckinge der 
ſelber / ende zijn ſtraffe Artaxerxes wreecht zijns Waderg doodt;fendt zooooo. 
Pannen tegen dt Egpptenaren ; laet Eldram naer Ierufalem weder trecken 
miet groote gefchjencken:D'@gpptenaren fchudden 'tjock der er Tranen van 
baren balfe. Cyrus, een fone Darij, wordt gevangen) ende Waeram, in welc⸗ 
Ken tijdt Darius den Baſtaerdt ſtarf. 12. Cyrus ontkomt De gevangenilſe: 
De bolmaeckthepden deſes Perins / ende zijn doodt, Artaxerxes Mnemon ſoetkt 
beede/ ende pooght de Griecken onderlingete bebtenigen. 15. De Joden 
niet konnende accorderen / fendt Darius Ochus Den Bagofam tegen haer / Die 
haer cinlbaer maeckt: Afkomſt der Abramſe Joden; oproer Artabazij ende 
zijn doodt veroorſaeckt Dat Egypten, Phenicien nde Cypren Onder 'tgebiedt 
der Perſſianen raken. Darius wodt met zijne Kinderen ban Bagoas vergif 
tight. 14, In welcken tijdt Darius ban Alexandro Magno ban zjn Kijck bez 
rooft is. 15. Wanneer ende hoe dat Perflen wederom un zijn ouden glants 
gekomenis. komt van Arcaxerze, ende zijn grootte; verlieft cen Dlaghy 
teghen den dkepler Alexandrum Mammæam,; was ſeer erbaren in De weten: 
fchap der Wijſen. 16: Sapores berovett een Deel van Mefoporamien ende 
beel Steden van den Ramepnen; verlieſt een Slagh tegen den epferGor- 
dianum; Winde Wederom een andeten tegen Valerianum, Dien hp gevanghen 
nam, Odonal, Koning der Palmireniers,ontdoet Saporem meen groote Beldte 
ag 'cwelchem dentoom Des gelucks Wat kozte. 17, Vardanus maeckt 
breede met den Hepfer- Probo Caro; kaint den Perſſianen Mefoporamien af. 
18. Narfeus, een man ban groote daden / wordt ban Maximino in een voor⸗ 
treffelijcke groote Hachtinge verwonnen / ‘twelck Det Perſſianen (aken ver⸗ 
metghde: ro. Mifdula gekroont fo haeſt hp geboren wag.Sapores,ecn groot 
vnandt oer Chriſtenen / behoudt acht reyſen de victorie teghens den Kenter 
Conftantem; doch Wordt in Armenien dooꝛ Arſacem Berwonnen; ontdoet het 
Hen luliani Apoſtatæ ende maeckt veede met DE Keyſer loviniano. 20. Ver⸗ 
ſchil over dekroone van Perſſen, tuſſchen de kinder ban Sapores, Artaxerxis 
wieedthepdt.. 21. Iſdigertes,. Momboir deg jongen Keplerg Theodofij, ende 
zune goede aientten tegen hem: Was eerſt cen vervolger der Cheiſtenen / doch 
enndelijck is hp door aenvaden Antiochi bekeert ende Chriſten gewordem 
zyn (one Die vanden Dunvel beſeten was / geneſen door De gebeden Des Prie⸗ 
ſters Mathunti. 21. Varanes vervolght de Chriſtenen / wordt ban den jongen 
Kenſer Theodoſio verwonnen / maken onderlinge vrede / ende de verbolgin⸗ 
ge houdt op. 22. Ooꝛlogh tuſſchen Peroſium ende De Euthalites: Opkomſt 

deſes volcks: Peroſius worꝛt Daſſaelende Onderdaen des Konings der Eu- 
thalites, zunetrouwlooſheyt was oorſaeck zijns doodts. 23. Valens wordt 
den Euthalites cjnſbaer: Cavades ontkomt haer Jock: wreeedthepdt deſes 
Pꝛins; ende zijne vrꝛeenide Oꝛdonnantien om alle Brouwen gemept te ma⸗ 
ken. 24⸗De Regenten deg Kijtr van Perſſen moeſten van Koninglijt⸗ 
ken bloede zijn: Kaet van Gufanafcadus, ober t gene datmen met Cavade doen 
Conde ; kome log doo? zijn Prouwe ende Seofes; komt bp den Keyſtt Ana- 
ftafio, geholpen door den Koning der Euthälites; komt weder tn beſittinghe 
zijns Ruyer; Melt Succeſſeurs vooe zijn doot / waerom hp tegen De Chalte: 
nen verſachte. 25. Coſcoes, geleert zijnde! gert den gheleerden ; beoorloght 
Den Kepler luftinianum, met den welcken hp genootfaetkt wiet brede te mas 
ken / ende noemt Dien een eevvige Vrede, doch breeckt hem haelt; wort dick 
maels van Belifario ontdaens(tecft van vouwt eũ waerdm. 26. Goꝛlogh van 
Hormifdatege de Komepnê; groote ef merckelijcke neerlage Hormifde Doog 
den Keyſer Tiberio: andere merckelijcke neetlage door Philippicumi, Rooms 
Wapitepu; verlieſt Nilibin ende een Deel van Melopotamien, oock De Stadt 
Arfemenam; maeckt de Turcken cijnfbaer ; wort ban zijn Kijck geftelt; vers 
bloeckte weet heyt Cofroes jegeng zijng Daders Wijk ende kinderen / die bd 
met ſtocken laet Doot-Aaen: …27.Conlpiratie jeghens Cofroem, die hem 
ſalveert om dat ha der Chriſtenen Gon arne tgen hadde, Die hp 9 AP 

* ij bij id 
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Vick herſtelt hadde; Neemt Chziftenen tot zijn Lijf wacht: Narſes (tact op 
tegens den Keyſer Phocam, Daer tat ban Coftoë geholpen. 23. Het gantſche 
Mefopotamien endt Syrien Ban Cofroë verovert / als oock Paleſtinam;/ Arme- 
nien, Cappadocien, Galathien, ende Paphlagonien, De Steden Edeffà, Capela, 
Ceſarca, ende Damas, oock De Dtadt lerufalem, berooft De ſebbe vã alle Kerck⸗ 
cievaedt; wordt epndelijck van den Kepler Heraclio ontdaen ; ende ban zijn 
fone gevangen geftelt/;Dte hem met Water ende broodt voedt / tot hp ſterkt. Si- 
roẽ verloſt alle de gevangene Chriſtenen in Perflen. 29. Dan de Mahome⸗ 
taenfe Koninghen ban Perffen,berdeeben Doo De Cartaren. Tamerlan herz 
meeftert bpna gheheel Ozienten: Vfun-Caffan afkomftigh ban Tamerlan. 
3o. Vfun-Caffan trouwt De dochter Des Keyſers Trapezunda, geeft zijn doch: 
tet aen Secaidar: heplighepdt deg lebensg Lan De Duplbzouwe Vſun· Caſſan:de 
Oorlogen defeg Prins tegen den Turckſen Kepler Mahomet ; zijn ſone ſtaet 
tegen hem op; ende begeeft ſich bp Dern Turck) ende ontbliet. 31. Tragiſche 
Hiſtorie deg doodts Han lacub Patifcha, zijn Douwe ende foon. Secaidar vat 

De wapenen aen tegen zijnen Prince. 32. Secaidars neerlage eñ dootsopboez 
Dinge ban Iſwael Sophy; zijnen eerlten aenſlagh: ongeſchickte ordre ban A⸗ 
lamuth Koning ban Perſſen: Slagh tuſſchen hem ende dophy, die deZege bez 
houdt;neemt Tauris, ende gebruyckt groote weeedtheydt jegens zijn eyghen 
Moeder. 33.Iſmael neemt Den rooden Turbant / waer af ben naem Kacelbas 
gekomen is:Iſmaels victorie tegen Murat · Can, krjght Diarbekin:neemt het 
beſte Deel ban Sydulien, doodt den Koning met zijn eygen handt: andere nez 
Der-laegh van Murat · Can, de Tartaren beoozlogen Den Sophy, neemt Suma 
chia ende de Stadt Darbana, liefde der Soldaten tegens ſmael: hoedanige 
lin ſpreuck ha op zijn gelt Dede manen. Selum, Turcks Kepſer / beoorloght 
Ifmaëlem: Wat de ooglake deg vpandtſchaps deler twee Princen was: den 
Slagt van Zalderane, by dert Sophy berlogen. Tauris wordt ban Selum ghe⸗ 
plondert. 34. Vlama den Perfltaenvebolteert tegen Taëmas: Soliman Wint 
Affyrien,ende Mefopotamien, neemt Bagaderh,ende plondert Tauris tot twee⸗ 
mael toe: Zijn Bep? wort ontdaen door Delimenth, Kapitepn vandẽ Perſſi⸗ 
aen. 35. De looſheydt Imaëlis doet heem Kijck ende leben verkieſen: Con⸗ 
quelten Amurathis Curcks Kepler op Mahometem,toegenaemt den Blinden. 
Peerlage der Turcken door Abas, Koning van Perſſen, de welcke aen den 
Kepler Kudolphum zijne Geſanten lendt . 

Oer y Íneen fo diepen outheydt ende: verſchepden ⸗ 
Chronijcke der Koninghen hept/ de ghevoeleng fa ban oude alg nieuwe 
van Perffen, volgens den H.Bybel, “j Schrüverg/ meeft over bit fubjeckt Shehou 

Philonem, ende andere j den/ ons toelaten mogen. gvh 1, Onder de hupdenſdaeghſe wort gebonden 
Autheuren. | Eenen Teixierus, Spangiaert/De welcke cen 

Perſſiaenſe Diftorie hebbende / gefchzeben 
ban eenen Turick-Mirkondr, een Perſſiaen 
geboren / daer opeen kozt begrijp gemaeckt 
heeft / door viele bp ine en goede, 
Ordre ende gevolgh gebracht te bebbende 

Ef CHIC 7: 
Adien Wp/ fpzehende ban ander - 
* re Volckeren / tot hier toe deſe 
4D NE B ordre gehouden hebben in 't bes 

En KL Efchzijben niet alleen ban de ger 
HSNANBiegenthepden der ILandtíchap: 

be ASD Bpenñ / ſebẽ der Bolckerẽ / Stercũ⸗ 
en / 
aldaer gebonden wierden: Maer oock ſom⸗ 
merlijcken te tracteren bande Printen die 
haer behe erſten / have meefte Mozlogen/ aen⸗ 
was / veranderingen / ende val: heeft mp ghe⸗ 
docht den Perſſſanen grootelijcks te ſullen 
verkorten / indien men(bíe eertijtg de Grootfre: |. h 
Monarchpe bes Wereldts gehabt hebben/ 
ende noch teghenwoordigh heerffen ober fo 
trotfe ende hoogfj-moebdige Polckeren) hare 
booznaemfte baden met een ſtibſwigen voor 
bp gaen foude;alg mede de namender Princen 
Die oger haer gebeerft hebben / alhocwel ha⸗ 
rte Deerfclhapppe menfgh-mael van teen ge⸗ 
achte ín 't andere verwiſſelt ig: ten minften 
belgeug 't gene Én een ſodauigh verſchil / ende 

Bekdonmen ende breemdighepden die 

—— defer Printen / van het begin af dee 
ee Monarchpe tot deſen tijt toe: Doch is 
die Wederom fo berfchillende Har alles Wat 
de voorgaende Schrüvers —— ebs 
ben/ dat Het feer (waer valt de felbe ober-een 
te brengen; ef niettemin en falmen eben-wel 
mogelgek geen onbillick Oopdeel daer ober 
vellen / ende gelooben / Dat hy naeft de waer⸗ 
ept de komen ig: ende indien hy in ſommige 

dingen tegen-fpzeeckt/fo int-gene inden Hijs 
bel ſtaet / als elders / dat het meer is Doo? bere 
wiffelinge der namen / die eltke Natie he 
willen ín zijn epgen ſprake uprdzucken/ alg 
over perfoonen ende Daden die geduprzende 
bien tht gepaffeert zijn; Edoch / om den luft 
ende de ſinljckheyt der gener te verſadi⸗ 
gen / die dechronologiam ende Genealogiam 
deſer Pzinten / van de Oude —— 

geloofs 



u, 

van de Koningen van Perffen, 
gheloof· waerdigheyds tar-epgenen / heeft 
oug goet ghedacht eerft een Befchzüvinghe 
te doen/ op het ghevolghelichfte datmnen 
konde / volghens ‘tgene Daer af tot riu toe 
gehouden í8/ ende Daer nade vertellingen 
banTeixierus daer bp doen / op datmen alfo te 
gefchfckter oordeelen mochte Wie ban twee 
meer geloofs verdient heeft; behoudens doch 
dat ick (na gelegenthept)daer pet bp doen fal/ 
uiet om Teixieri Autheur tegen te ſpreken / 
maer om eenige merckelycke daden/ die uyt⸗ 
gelaten mogen zijn / ende voornemelijck ter 
gende Turchen. 

Ende nadien dat Philo ende Metaſthenes, 
oude Autheuren / van berfchepden opinie zijn 
met de Grietken/ ende nochtans acco®deren 
intgene in den Bijbel gebonden Wort / fal 
eboegelijck zijn Gier boort te brengen tgene 
pfeggen/ namelick/bat Cyrus, ingenomen 
hebbende hetijcke der Mediers ban Altiage, 
Haf het boorfepdelkijcke aen zijnen Dom Da- 
rio, dooz wiens Hulpe hp Babylonien innam / 
eft Deoegh be Affpzife FBonarchie over aen de 
Perftanen, C Wee iaren daer naer heerde de 
boozfz. Darius ín Medien „eit Cyrus regneerde 
alleë in Babylonien, eñ Baer na voorgenomen: 
Bebbende te oorloghen tegen de Scpthierg/ 
Tiet bp zijnen fone Cambyſem Woning in zijn 
af-wefen/valgens het gebruyck der Perſſen / 
be welcke Wag/ datmen het Landt aen dien 
oder-dzagé moſte /die naeft ban des Ronings 
bloedt zijnde/ int naefte Landt vegheerde/ 
Wanneer den Koning trock om tegeng eenis 
ghe vreemde volckeren ten oozlogen:’twelc: 
Real konnen de oorſake zijn dat Cambyfes 
ban defe Autheuren in De fucceffive ordre der 
Monarchen niet geftelt en ig ; dat mede niet 
gheſproken en Wozt ban de twee Broeders / 
Wijfen/ die loffeljcken het Kijcke uſurpeer⸗ 
den / gelit in zjn plaetfe Gefproken fal wordẽ / 
níet langer bupzende alg twee maenden, Da- 
rius,een fone Hyftafpis, koning geko zijnde; 
is Xerxes zijn fone hẽ gefuccedeert/maer ſy en 
ftellen defen níet int ghetal der Monarchen / 
om dat Gp treckẽde terftonttegen den Griet? 
Ken/ het Aijcke aen Dario lang-handt;3tjn for 
ne/over-liet; Boch hebbende Grieckſe His 
ſtorien niet ghelaten te rekenen Xerxem ende 
Cambifem fn fucceffive opdze onder be Loor: 
noemde onarchen: ‘twelck veroorſaeckt / 

dat ſy in de voorfchzeven Monarchpe meer 
jaren tellen / namelúck 226. ende deſe en tele 
len maer 161. ín deſer voegen. 

_ Cyrus met zijnen Oom Dario regheerde z. 
jaren. \ 

Cyrus alleen regeerde 22. iaren. 
Darius, een fone zy (tafpis, Koning gheko⸗ 

ven zünde / toegenaemt Artaxerxes Aſſuerus, 
regeerde 20, taren. 

arius artaxerxes lang-hand, 37, iaren. 
Darius Nothus, 19. faren. 
Artaxerkes-Mnemon 55, faten, 
Darius Ochus 26, iaren. $ 
Arfenes4staten,. 
Darius, laetfte Monarch / ban Alexan- 

dro Magno ontdaen / Die de Monarchpeaen 
den Griccken tranſporteerde / 6. facen, 

Andere verkorte Kroni jcke,vol- 
gens de Grieckfe ende Latijn ſe 

Ker Schrijvers. 

O FB nuboortg te brengen ’tgene Herodo- 
rus, Xenophon,luftinus; Agathius,Procoe 

pius , ende Beel andere Autheuren daer ban 
ſchzhven / die of als voozbygaende / of alg van 
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haer alleen geſchreven hebben; fal het goedt 
zyn dat Joſephum hoozen ſpreken ban haer 
begin: Ser, ſeght hy / ee ſone Noah, hadde 
bf ſonen / de welche AGca Befaten banden 
Phrac af tot de Indile Zee toe: Want Elymus 
liet van zynen blocde naer de Elyacaires, ban 
de welcke de Perſſianen gefproten zn. Boch 
den Naem Peren en ig (6 oudt niet : Wart ſp 
zyn tfedert naer haren Koning / Pavelianen 
ghendemt; daer naer Cephenianen ende Ar- 
theanen, ende Daer na Perfsianen, ban Perfen 
Den fone Lovis ende Andromede; gelijck Hero- 
dotus getupgbt. Maer hoedanigh de fucceffie 
Perfei gheweeft 18/ en vindten nerdeng bez 
ſchreven / ende nict fonder oorfacch: want het 
Perffife Wijck dadelijck daer naer onder de 
Aſſypriſe Monarchye ghebzacht ig/ blijvende 
daer onder tot DatSardanápalus upt zijn Kick 
berdze ben Wierdt/ ende qe doodt van Abaco, 
eerfte Pzinte Van Medien, ende Belochpul 
Koning van Bzbylonien; onder de Monar⸗ 
chpe der Mediers flonden Perſſen, Batrien, 
Parthen ende Hyrcanien, overde Welcke A- 
ftiages laet ft ghebeerft heeft / die zijn Bick 
verloo? dod? aenporringhe Harpagi, op den 
Koning gram 5ijnde/om dat hp hem zijnen 
ſone hadde laten ombrengen/ ende om te eten 
boorgeftelt, ein 
Want deſen Harpagus (middel ſoeckende 

om ficlj te weeken)ontboot Cyrum, Soongs 
fone Aftiagis, Die Doen met zijnen Wader in 

Perſſen was / lebende alg een pribaet Man, 
Gem aenfeggende/ indien hp haer bepder ons 
gelijck wilde wreken (wantde Groot-bader 
hadde Cyrum Willen laten dooden) dat hp 
middel Wift om hem fodanigen ingang inde 
Apcken ban Medien te gheben/ dat hp lichtee 
lijck Monarche foude konnen werden / ende 
de Perfianen ban De Dienftbaerhept bertof- 
fen. Cyrusdit verſtaen hebbende / bracht fo 
beel bp den zijnen te weghe / datſe haer ome 
Wiergen/ ende weygherden de Medters tri⸗ 
buptte geen; fehuddende het zoek der Me⸗ 
diers ban haren halfe, Atiages hier van ver⸗ 
wittight zûnde/ontboot Cyrum,om rekenfne 
e van zjn vebellpe te geven; den welcken 
Îp antWoogde te fullen komen cer’ hem lief 
wefen (oude : ‘twelck den Koning bewogh 
fich toe te ruſten; ende niet meer denckende 
op ’tleedt dat hp Harpago aengedaen hadde 
gaf hem bevel over 't gantſche Bepa-legher/ 
tot zijn groote ongeluch: Want act dé Slagh 
Ébmenbe/ Alle de grootte beg Leghers (die 
met Harpago heymelyck verſtandt hadden) 
begaven haer aen De zijde Cyri, ende d'an⸗ 
dere Die hier niet ban en wiſten / ontvloden / 
fende Daer berooft bar: hare Mede⸗ geſellem 
ende hier uyt bolghde de gemeyne nederlas 
ge deg Bepz Aftiagis, Die genoodtſaeckt wag 
te ontvlfebden, Komende naderhaut om racdt 
by zjne Wifen ende Waer⸗ ſeggers / omde 
uptkomfte zijner ſaken te beenemen/ is hem 
banelck een geraden zijnen Neve niet meer 
te berbolgen/ maer hem te laten genieten het 
geluck ’t welck het Noodtſchick hem ín han⸗ 
ben geftelt hadde: Doch hp geloobende / dat 
defe zijne Kacbtf-lupden Medeſtanders met 
ĳnen eve waren/ lietfe alle op-hanghen; 
———— wederom op een nieuw alle 
zijne macht bp een/ende ig ſelver mede inden 
ſtrüdt gekomen / als boozen/doch met fo goes 
ben kaop/ want zine Troupen ontdaen zijne 
de / is Cvri gevangen geworden/die hers ban 
zijn Monarchye bevoofde/fonder evenwel tc 
dooden / maer latente hem ober Hyrcanien 
regnceren;wât het Bor rt uni fireck: - 

i te tot 
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tetot daer; ende aende Weſt⸗zÿde quam hp 
buptghefondert de Afſpriers / Spziers/ ende 
Goden) tot de Aebtere Halys, ende Cappado- 
cientoe/ het ander den Koning ban Lybien 
toebehoorende. 

Het Rijcke van Cyrvs, ende 
Criaxarvs ofte Darrvs. 

Cyrus albug zijn Groot-bader overwon 
nen hebbende / begon te regeeren met zijnen 
Oom Ciaxaro, anderffing Darius gendemt / 
eenen fone Aftiag:s, fo fonnnige willen / Die 
doch beel cer zijn Brocder gheweeſt foude 
Hebben: want Zonarasfegbt/ dat hyſeer oudt 
geweeft (p/ende niettemin wag Altsages ſelfs 
in perfoon ín den firijdt/ Die hpteBen Cyrum 
Berloog / ’t welck noch Dit (elfde jaer gebeur⸗ 
de. Dit was deſen Craxarus, Die den Poe 
phete Danielem in den Kupl der Leeuwen 
Dede Werpen: want alfodaer groote jaloufpe 
onder Defe 2, Princen Was / om d'eere wille 
Die een peder Cyro aendede/ Dan wegen zijne 
dapperheydt: de Pluymſtrÿckers Darij hier 
op ſubiect nemende / om ſich aen Danielem te 
Weeken/ perſuadeerden hem eenEdict te ma⸗ 
ken / dooz 'twelcke peder een in zyn Gijck 
verboden Wiert eenigh Begueft te maken/ 
acn Prins / Deer / ſelfs oock aen geenigbhen 
Honing Binnen dertfgh dagen tĳts/oeck niet 
aeneenigen Gobt behalven aen hem alleen; 
Hierdoor wierdt ben wegh tot Cyrum afge⸗ 
fneden. Doch defe Princen hebbende te ſamen 
2. Jaren geregeert/ heeft Cyrus door de doodt 
Ciaxari beginnen alleen te regeeren / díe te 
vooꝛzen gants Aflyrien afgeloopen hadde enz 
deden Aſſpriſſen Monarch in tollen veldt⸗ 
agh ontdaen: Maer deſen met veel groote 

zinten verbonden zinde / gelijck alg die ban 
rabien, Syrien ende Lydieo, dedẽ Heel quaets 

ín Meden, t Welck Cyro veroorſaeckten deſe 
Babploniſe eere ende glorie te vernietighen 
ende om berre te Werpen/ ghelück oock na 
Berfchepden nederlaghen die (p tan Hem ver⸗ 
kregen / hy zijn Leger boor de trotfc erde ou? 
de Stadt Babel leyde / ende nam Die ſtormen⸗ 
der handt in: na Welrke oberWinninge rde. 
oden in ghenaden aennani/ ende Gaf haer 
Berlof om den Tempelte Ferufalem weder⸗ 
omop te gern bouwen / ende Godt na hare 
Wet te gaen Diené/ende He Stedt met Fuys 
ren af te flupten: het welcke gebeurde inden 
jare des werelts 3427, inde Go. Olpmpiade/ 
Servio Tullio te Bomen regneerende. 

Het Rijcke van Cyrus alleen, 
eerfte Monarch in Perffen. 

De Mediers albus t' onder gebzacht/ ens 
Dede Aſſpriers beteugelt zünde / ig Cyrus, 
om fich aenven Lpdier te wrekẽ / doenmaels 
De machtighſte Prins ban Alien, den Bergh 
Tauro ofte Corteftan, gepaffeert/ende zijnen 
Groeten briendt Harpagum, in Aa minori 
fendende om t'onder te bzengen/fg felter tes 

Creefus, Tos gen Crefum getogen/ ende heeft Hem in bol 
nina van len Delt-flaghh overwonnen/ende gebangbhen 
Lyden,woet genomen) fa dattet oock weynigh berfcheel: 
ban Cyra 
tonderg 
bracht. 

de / of foude hem Hebben laten Herbzanden/ 
* fonberooch cemmael te ghedentken aen het 

gocde advins Solonis, namelijtk; Dat niemant 
fich behoeft geluckigh tenoemen, voor hy en 
tterve, Doo? defe never laghe ig geheel Alien 

Cort verhael der Hiftorie, 
gebvallen/ ban Zellefponte af tot den Bergh 
Cortheftan,twelck alle onder Croefo behoors 
De;doch de Grieché ín Lonien woonende / leef⸗ 
den in bepbepdt/ zijnde dele Croefi Bondi⸗ 
ghenooten/ maer moeften evenwel den hals 
onder Der Perffianen Jock bzengben; fo dat 
Cyrusdoen heerfte ban mari geo ende Pro- 
pontade af/ tot de Indien toe/ ende alle de 
@ofterfe grenfen: Maer / gelück de eergie⸗ 
righeydt onberfadelijck is / eude met het zijne 
t onvreeden / reſolveerde hp by ſich ſelben de 
Scypthiers fich te onderwerpen / Die in Aen 
ſeer gerooft hadden / ſo dat hy met zn Hepz 
derwaerts henen trock / te weten ober de Ri⸗ 
viere Araxisende aen geen zijde de Bactrianen 
Ende Hitcamiers, ín het Landtſchap der Maſ⸗ 
fagetergende Iſſe doniers / diemmen nu Aare 
taren noemt / ende Det Handtfchap Samu- 
reund. Ru en hadde, Cyrus nopt eenigen Prine 
ce ontmoct die machtigh ghenoegh was hem 
bethooft te bieden / ende wetende dat aldaer 
doen een Douwe regheerde ober be Scyp⸗ 
thierg ende Maſſageters ghenaemt Tomi⸗ 
tis; fondt on: Haer te houwelijckte vereyſſen / 
ufetnpt liefde tot hacr/maer om alfo hetis 
hete inrorpozeren: Doch fp het voornemen 
des Perfjiacng bemerekende berboodt hem 
fn haer lant te comen / cnde brocht alle haer 
matbt bp een/omCyrum het hooft te bfeden/ 
makenbe haren eenigen Sone Generale ban 
t ——— de welcke inde liſten des oo, 
loghs noch onervaren zijnde/ 18 ban Cyro in 
een verraſſinghe befpzongen: Want bp veyn⸗ 
fende te viuchten / liet zin ILeder-plaetg bere 

befe arme Maſſageters gekomen zÜnde/ende 
niet ghewoon fodantghe leckerheyden / aten 
ende dzoncken / tot dat fp/fadt zjnde / ín flaen 
bielensende Cyrus hier ontrent zÿnde / is Haer 
dvervallen / ende Heeft een goet Deel vermelt / 
ende een grooten hoop gevangen genomen/ 
onder de welcke oock was Spagarpifes, Ben 
one Tomiris, die opper-Welt-Heer was. 
Be Koninginne ban het ongeluck haers 
Soons verwittight zijnde fondt eenen Wes 
rault aen Cyrum, om Dem te Ioffen/ ende 
hem met eenen Bermanende dat Hp upt hare 
Handen bertrechen foude/ ofte/ fp hem met 
oopzloge beſtrijden foude/ meer alg hem luften 
foude, Ondertuſſen heeft Spagarpiles oock 
aenCyrum verſocht om ontbonden te sbr: het 
wel hp gedaen heeft: ende fiende defen Prin⸗ 

ce ſich ſelven ontbonbé/ hebbende zijn ſweert 
geluc/ op be zide / ende vervloeckende zijn en 

van aldug noch gebangente moeten bljbent 
becft ſith ſelven met zn epghen handt Loor 
des Ronings oogen omgebzacht. Tomiris ant: 
Woozdt var wepgering Han Cyro ontfangen 
hebbende/ quam hem beſtriüden met He overs 
gefchoten macht/ ende alhoewelde Perſſia 
nen ende Mediers haer dapper fn den 
queten/ fo zijnfe nochtans eyndelijch over: 
Wonnen/ ende tmeerenbdeel berflagen/ onder 
be welche oock Cyrus ghe honden wierdt/ die 
hem op zijn geluck te veel vertrouwt hadde. 
Tomyris zijne boen verſtaen hebbende / Heeft 
zijn lichaem doot ſoecken / tweltcke gevonden 
zijnde/ beeft hem terſtondt het hooft doen af 
fnúden/ ende in een Wat blotdtg doen ! g 
gende, hem fpots-gespfe fegaende: Verfaede 
u nu met bloedt na u doodt, die levendigk 
zijnde,u noyt en hebr konnen verfadigen. 50e 
danigh wag het eynds deſes grooten Cyrí, 
De Perſſianen namen het Richnem wegh en⸗ 
be brachtent te Pafagarda, alwatr zn Graf 
opgericht wierdt, Dit Pafagärda we bef 

bult met wijnen ende lechere Koft/ in welcke cyper k 



vande Koningen van Perflen, 
tübtg de Woort-plaetg der Koninghen ban 
Perffen, ende daer fp in gewyet wierden, 

Cyrus wag een beleeft/ mildt / deughdigh 
en edel Prince / beminnende alleg Wat waere 
digh was gerefpgecteert te worden / gherech⸗ 
tigh ende billijek genoegh / dapper ten Oor⸗ 
loge:zyne ordinariſe woonplaetſe was / wan⸗ 
neer hpmet Been Oorlogen gequelt en was/ 
in de voorſteden Ban Sula, Ecbatana ofte Ba- 
bylon:Bet fthijnt dat defen den eerften is ge⸗ 
weeſt / die hem Ifet noemen Rex Regum, Dat 
is / Koning der Koningen; Want/ gelijck Scra- 
bo ſchrijft / fo heeft men dit in het opſchrift 
ban zijn graf gevonden / welcken fptel zine 
Pavolgerg\pock behouden hebben/ gheljtk 
men fien karin Eſdra / ltb.1.cap.7. ende inde 
ghemengve Brieven van Hypocrates; in Díe/ 
Die Artaxerxes aen Poerum Schreef. Defen Cy- 
rusBeeft oock het gebeupek Ban den langhen 
Bock den Koningẽ van Perſſen aengebzocht/ 
welck eenen Kock was / na Procopij mep⸗ 
ninge ban Goude ende Purpur weer-febijn/ 
met beelderlep gevogelte ende ghediette bee 
faept: Be Grtecken noentden Dit Kicedt 
kadéres; Behalven defen droegenſe noch ee⸗ 
nen Tabbaert / die noemdenſe kaidon: Some 
Wijlen Bock eenen Mantel met langhe Mou⸗ 
Wen/ die meer eenen Tabbaert dan Mantel 
gelijck was. Cyrus heefttot zijnen Duccef- 
feur ghelaten zijnen oudtften Sone / gheteelt 
Bp zn Brouwe Caffadanam, een Dochter 
Ban Pharnafpes (díe Ip dermaten lief hadde / 
dat hp niet alleérouwe ober haer en droegh/ 
maer wilde cock dat al zijn Onderdanen tſel⸗ 
He dock doen fouden) na dat hp aheregheert 
hadde den tijdt van 29. jaren / twelcke ghe⸗ 
beurde in den Hare deg wereldts⸗Schep⸗ 
Pinge 3435. 

Cambyfes If. Monarche 

van Perffen. 

vr. Cambyſes, meer weeedt alg dapper/ ende ſo 
Wieeden dertel / hoovaerdigh / ende ongebonden vpyant 
aert Camby- deg deughts / als zjn Wader ſoet / ende ſacht⸗ 
4 jönen … finnigb gheweeft wag; onbarmbertigh/ ver> 
ap hg achter aller Gods-dienften; verboodt den 
—8 Joden haren Tempel bimenlerufalem op te 

bouwen; oock en mocht niemandt haer eeni⸗ 
he Materialen tot dien epube leveren/ ghe⸗ 
ch ſulcks te Bozen Ban Cyro toeghelaten 
Was. Deneerften aenſtaghs deſes Konings 
was teghen 4maſim, van Egypten, 
Wiens Boehter hp ten Heuwelijche verſoch⸗ 
te/ daer toe doo zijnen Medicn aengehitſt 
Zijnde/ Die een Egpptenaer ende brandt des 
Konings Amalis wag/ want hp wiſt wel / dat 
Amafis ineen groote verſtagentheydt vallen 

ſoude over tgeven ban zijne Dochter / ende 
weygerende / dat het heur onmegbelijck was 
De handen des Konings van Perffen te ont: 
Komen, Amafis niet deckende op'tverraedt 
dat hem van defen berepdt Was / noch Beel 

min dat Get Dat Wag/ dat hp henen font/ ís fa 
Kmafis bee gualijck beraden gheweeſt / dat hp in plaetfe 

Briecht Cam- Gan zyn epgen Dochter te fenden/daer henen 
byfem tot gefonden heeft een ſthoone Printeſſe / ghe⸗ 
sn epghen „oemt Niretis, Dochter deg geweſenen Woz 
berderf. inde van Eeypren, Apyres, Die Amafis hadde 

Doen omügengen; de welcke ín Per Ten gheko⸗ 
mert zÚnde / ende Ban den Koning begroet/ 
als Bochter Amafis, heeft gefepbdt: Ghy be- 
drieghty, Heer Koning, want ick ben eens de- 
gelijcker Mans Dochter, dan Amafis is, name= 
— 

138 
lijek des Konings Apires, die van Amaſi verra- 
delijcken omghebracht is; ende van zijn Rijck 
berooft, Dit heeft Cambiſi noch meer tof 
toozne verweekt / freude fich ban Amafij dus 
befpot: fo dat hy / hebbende nu gerechtighe 
Bozfake om de doodt zijns Schoon-baders te 
wreken / ende gelegenthepdt om zijns Wüfs 
evf-Deel weder te kryghen / ín Egypten quam 
door middel Des Konings ban Arabien ‚ Hers 
ſloegh Amam ende zijnen Sone Phammene- 
um , ende te Memphis gefiomen zijnde liet ha 
Amafim upt Get graf halen / ende geeſſelen/ 
daer naer verbranden; alhoewel de Perſſia⸗ 
nen doen ter tijdt het vupy grootelijcks eers 
den / ende tegen Den Gods dienſt der Perſs 
fianen ſtreedt: Daer naer refolveerde hp te: 
ghen den Woning van Echiopien te trecken? 
doch wierdt genoodtfaeckt zijn voornemen 
te heranderen/ende in Egypren Weder te kee⸗ 
ren/alwaer Gp doen de Tempelen des Gode 
Apister neder Wierp/ende doodde den gehey⸗ 
lighden Og/ die de Egpptenaren aenbaden/ 
hem aen de knye quetfende : Hp hadde mede 
een groôt Deel Soldaten gefonden naer Ly- 
bien ;ombden Tempel Ban Ammon te Gers 
nielen/ doch wierden van Den regen / Donder 
ende onweer te rug gedreven / fo datfe nietg 
upt en vichten. Alhoewel defe maer Afgoz 
den waren/fo is hy niet temin feer firesgelic — 
geftraft; want hp is ten eerſten gelück als vo Boofbepe 
uptfinntgh geworden / doende in deſe raſer⸗ gefrvafs. 
npe bele zijner WBioedt-berwanten ombren⸗ à 
gen/Onder andere oock zinnen Broeder Smer- 
dis, upt ooꝛſaeck eens droons / waer in hem 
dochte dat hp hem op den Koninglütken 
Theoon fitten ſagh / ende dat hp de Sterren ä 
des Hemels bereprkite: Dit caufeerde Dat 
bp Prexefpem in Perffen fandt/ecn der Wſen 
zyude / zynen ghetrouwſten Deiendt die hp 
hedde / om Smerdim te Dooden/ ’t welck hp — 
pock volbratht: Daer na ſtelde hp de geoor⸗ Maeext een 
lofde Wet; van zijn eygen Suſter te mogen Wet dat pes 
trouwen / een ding dat nopt te boozen on: der he nfies 
der den Perffen fn (wang was gekweeft / Wact moeit raus 
tu bp vaneen pegelijek feer tegen-gefpzoken wen, 7 
is gheworden / ſegghende / datter gheen Wet 
en was / die ſodamghe ghemeynſgemheydt 
toeliet / al hoe wel een Koning doen moch⸗ 
te wat hp wilde / ende Dat hp ſelfs twee 
ban sine Suſters ghetrouwt hadde/ Waer 
van Gp de jonafte hadde omgebracht, ons 
dat fp haerg Wroederg doodt befthzepde, 
Hp was feer genepgbt tot den Wijn/ ende bp 
na dageljcks Dzoncken/ ende alfo hp gedups. 
tende zijne dronckenſtchap / Prexafpi ghe⸗ 
beacabt hadde/Wie Smerdim gedoodt hadde 
ende hoedanigen opinie de Perffianen van 
hem hadden / heeft hp hem gheantwoordt; 
Heel goedt / behalven dat fp 'tGantg vreemi 
Bonden fodanige zijne groote dronckenſchape 
Waer over cambyfes grain wordende / liet dert 
fone Prexafpis boor hemm brengen / ende 3ünen, 
Boge ſpannende / fehoot hem den pijl recht 
fn de borſt / ſeggende; Siet daer indien iek hem 
niet recht in ’tbert geraeckten hadde,fo moch- 
ten fy.feggen dat ick een Dronckaert was, En⸗ 
Be 'tkindt terſtondt open dhefneden zinbes. 
is bebonden/ dat den fchicht vecht middert 
door 'therte Gevlógen Wag, Den Wader dit 
fiende/heeft noch genoodrfaccht gewweeft dien 
te prijfen díe hem ban zjnen Succeſſeur bes 
rooft hadde: Nadien tüdt heeft hp veel de 
treffelgchfte ban zijn eer-epp/ faten ome’ 
beenghen/ daer hpdandaer naer ſomwilen 
mA Et hee RAI Lue of bp niet en Wis 
c/ dat hyſe hadde Doen dooden. 

L 1 ij Deel) 
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Doch Cambyfes is koꝛts daer naer om zij⸗ 
ne booſheydt gheftraft geworden / want reps 
fende upt Egypten,ig hem geboodtfchapt/dat 
de Wijfen Gere bolteert waren/ende het Gic⸗ 
ke banPerffen ingenomen hadden/ende boor⸗ 
nemelijck Pazifites, eener daer hp fich'tmee: 
fte op bertroude/ ende Smerdis, den Weroeder 
Pazitis, Dit heroogfaechte hem beel vers 
drietg/ (oo Wel om de verraderpe ban defen 
Wüſen / als dooz Het geheugen dat hp zijnen 
Broeder ten onfchult hadde laten ombzeng: 
maer foo bp te Paerde wilde ſchrüden / ende 
fich op de vepfe begeven teghen de Gebellen / 
zün Gappier uptdefchepde ballende/ heeft 
hem in zijn knye gheguetſt / even opde fel 
be plaetſe / daer hp den Heplighen Os der 
Egpptenaren gheraeckt hadde / ban welc⸗ 
Ee quetfure het been Geracckt/ ende tvuyr 
Daer ín ghekomen zinde / is hp gheſtor⸗ 
ven / dicht bp Ecbatana, ghelijck Det afges 
epfie Ozafiel hem Loozfept hadde / na dat 
Bp leven Garen / ende bf maenden Mo⸗ 
narche Der Perflen ghewmeeft hadde / fonder 
eenigh kindt / ter ſücteſſie bequaem / nate 
laten/ want de brouwen en Komen in Perſſen 
niet tot de ſucceſſie. 

Het Rijcke van Smerdis, eene 

der VVijfen in Perflen, 

Nu en gheloofdbe niemandt dat Camby- 
fes zijnen Broeder Smerdim haddelaten dos 
ben/ alhoewel Gp 'thoog zijn doodt hadde ber? 
Klaert: Want men geloofde/dat hp 't daerom 
ede / om dat de Perſſianen wzekten fouden/ 
at hp de Kroone Beufurpeert hadde / ver⸗ 

midts oock Prexafpes ‚ Die Gem gedoodt hade 
de / fich wel wachte ban tfelbe te belijden: fo 
dat alle de Heeren defen Smerdim een ſtem⸗ 
melijck vooz haren Koning aennamen/ ghe⸗ 
loovende hem een Done Cyntezijn. Deſen 
Wyſen aldus tot het Rick gekomen zinde/ 
Heeft om fich te planteninde herten der Ons 
Derdanen / door alle de Provintien een ver⸗ 
minderinghe ban Collen ende Schattingen 
laten berkondigen; daer door Hp bele herten 
Wan / fo dat bpna geenib Menſche en was / 
of hy en was tot zijnen believe / uptgeſondert 
De Perſſianen; want Smerdis wiſt Wel / dat / 
indien hp ſich liet ſien licht ghekent ſoude 
worden; derhalven en liet hp hem nimmer⸗ 
meet imt openbaer fien/fo dat een peder daer 
Dooz begon quaedt achterdencken te krijgen / 
Dat het eene Der Magi Wag/ ende om de Waer: 
hepdt Lan Dier: te ontderken/ procedeerden fp 
in defer voeden : Otan, een fone Pbarnafpis, 
een Ber grootfte Heeten in Perffen, vervoegh⸗ 
De fich bp zijne Dochter / genoemt Phedyna, 
die Cambyſis eerft/ ende nu deſes Magi Cons 
tubijne was. Oran braeghde haer / bp wien 
fp fltep/ doch en konde fp hem geen befchepdt 
geben / vermits fp Smerdim, den Done Cyri 
nopt geften en hadde; ſeyde Wijdets/ dat gees 
ne Brouweden anderen ſpratk / maer datfe 
den Koning allé ban malkanderen gheſchep⸗ 
den hadbe:waer ober het vermoedt vernieer⸗ 
dert is / ende bebal zijn Dochter/dat/ fo Wane 
neer fp bp hem liep / datfe hem na de ooren 
Boelen foudesof her ootk hadde / want deſes 
Mag: goten waren dooz bebel Cyri af-gefne- 
den geweeft: de Dochter hier in ghehoorſa⸗ 
Mende / bevindt dat haren Man zijn oozen 
quĳt was / ſultx haren Wader verwittigende / 
díe alle defe dingen vertelt heeft aen Afpola- 

Kort Verhaelder Hiftorie, 
tinam ende Gobriam, voorꝛnaemſte ber den 
Perſſianen; defe kregen noch drie andere op 
Baer 3ĳde/mamelyck Irapherne,Megabyfes ens 
De Hydarnem, Darius Upt zijn gouvpernement 
Ban Sufa Bekomen zinde / is mede in deſe cone 
ſpiratie getreden / ſeggende / dat Ip verſekert 
Wag / dat Smerdis, den Broeder Cambyſis 
doodt Wag:fo dat defe (even Heeren hare Dune 
Ben dermatẽ belepdẽ / datſe alle de Magos ome 
beachten/ende Prexafpis,die Smerdim,den(fos 
ne Cyri) omgebracht hadde / wierp ſich ſelven 
ban bovêdes Konings Pups neder-Wwaerts/ 
nadat hp de waerheydt deg faechs verklaert 
hadbe/ eñ de gantſche wereldt tegen Defe Ma- Rite De Max 
gos(ofte Wijſen) op-gebift hadde/Ddie ontrent gì worde in 
8. maenden geregneert Hadden: fo dat de ſtã⸗ Derſſen om⸗ 
me Cyri niet feet lang en Dupzde onder den Bebzacht, 
gerfjen / Want Den Derden Erfghenaem en 
Geeft der Conqueften geen genot ghehadt. 

Darius, een Sone Hiftafpis, IV, Mo- 

narche van Perffen. 

Na de doodt defer Wijfen/ moftmen ko⸗ 
men tot verkieſinghe / ende nadien De ſeven 
boozfs. Beeren in acnfien gelick warẽ / (o bes 

VIII. 

(loten ſy / dat ſy des anderẽ daeghs metter ſõ· Boe Darius 
nen opgang alle ſeven op'tveldt komen foudé 
te Paerde/eñ diens henoſt eerſt brieſte / ſoude 
jn Meeſter de Kroone op-fetten;tet Welche 

arij Peerdt dede / door Lift zijne Stal-mees 
ſters / die oock dief halve waerdigij is geacht 
geworden over De Perſſiaenſe Monarchye te 
gebieden. DDp was eenDone Hyttafpis,een der 
boornaempte Heerẽ in berſſen, die Cyrus hade 
de willen laten ombzenghen / dooz oorſaeck 
eens drooms / Én welcke hem gedocht hade 
de / dat hy zijn Kinderen de Kroone upt de 
handt ontweldighde. Bewijl he nu een 
aenften / alg eene der dapperfte des Ahcks / 
onder den volcke verkreegh / fo hebben hem 
alle die ín Afia ghewillighe onderdanighepdt 
aengeboden/uptgefepdt de Arabiers/de welc⸗ 
Ke/ / Hoewelſe door Cyrum eñ Cambyfem here 
Wonnen waré geweeft/fa haddenfe nachtang 
nopt Bonnen cinfbaer geïnaect uordẽ. Dele 
Darius trouwbde twee Dochteren Cyri,fo wet 
om zĳn Qheflachte te verheerlijtken / alg om 
fich in de gunfte der Perffianen te brengen, 
Hebbende daer naer alle faken zyus Gücks 
bevredight / heeft in't 4. jaer zijns Aijcks den 
Joden macht gegeven om haren Ceinpel 
Wederom op te b en/ende de KP upzen ha⸗ 
tes Stadts leru ‚haer bertorgende ban 
Goudt/ Silver / ende Materialen hiertoe 
noodig zynde; haer bewelende Godt voor 
zone gefonthepdt ende Welvaerdt te bidden. 
Def varius wordt inde W. Schrifture Aſſue⸗ 
rus genoemt/ban wiẽ oork de Biftozie Heſtets 
gemaect is / anders Hadeſſa genoemt. D'eers 

aen De liroe 
ne bã Perflen 

Darius fe 
fnde heplige 
Schrift gee 

fte o2dze Die hp in zn Kick aentichte / Wag noeme Alle 
dat felbete Berdeplen ín 19, Provintien / de cros. 
welcke bp Schattingen ende Collen ope 
lepde/ tot onderhdudt ban zijn Hups / ene 
de De koften des Oorloghs; ober peder Pro⸗ 
vintie fielde hp een Gouverneur / 't welce 
Re be Perſſianen qualiek nemende / ſpraken 
aldus;Cyrus was des volex Vader, Cambyſes ec 
geweldigh Heerfcher,maer Darius is een Koop- 
man, De ſakẽ aldus in goede ordregeſtelt zine 
de / beoorloghde hp be Babplonterg/die getes 
bolteert waren/ende befleten hadden / veel eer 
alle gebaer upt te ſtaẽ / dan ſich ober te geben: 
Raet Zophyris,een Sone Megabylis, ea Bee 

en 
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i ſeben Vorſten / die be Magos berdreven / ſich ſ opeen nieu wederom de Matedoniers ver⸗ 
Ziſtighepdt hebbende laten neuſe ende ooren affniden / | meefterde: ende al hoe wel dat hp ín eẽ groot 
— {A ende zynen Baerd (chandelijcken laten ſche- onweer ter Zee wel zoooo, Mannen Lerios 
F Es ren / heeft fich tot der: Babploniers beBeven/ | ren hadde/ fo en heeft hp nochtans niet gelatê | 

De Babplos ſith bepnfende VanDario albug miſhandelt te de Thraciers te bekrygẽ in haer eygẽ Lant / 
tiierg. Wefen/de welcke noch de qualiteyt ofte Vers | hare Dteden in te nemen / ende Haer den Pers 

mogen defes Mans kennende) lichtelick zij 
ne Woozden gheloofden/ erde hem in hare 
Stadt gelept hebbende, macckten hemm Ger 
nerael haers Depzs/ al waer Gp in't begin 
groote dingen uptrichte teghen Den Perſſia⸗ 
nen tot faveur van die an bínnen,de welcke 
Haer ober zijne dapperhept verwonderende / 
Hebben dermaten baften Betrouwen op hem 
peren, datſe hem des Stadts Arutelen in 
Handen leberden. Zopyris nu tot zĳn voor⸗ 
nemen ghekomen zinde / heeft 3nen Prince 
inde Stadt laten komen, de welcke / na dat bp 
voornaemſte BHoofden ſtrengelick hadde doen 
firaffen/gaf Zopyri de Stadt Babylonien met 
zijntoebeljoogen/ ende Wilde daer benefſens 
datſe om zijne dapperheyds wille ban alle las 
fien ende Collen foude vzy weſen. Defen oor/ 
logh vol-epndet zjnde / heeft Darius, ſich wil. 
tende wreken ober de doot Cyri, eñ der Pere 
ſianen neder lage/ aen den Depthen/ voorge⸗ 
nomen defe Natien te beoozlogen/ doch met 
wepnigh boordeel/ treckende in haer Landt 
ot aen den Donauw ende in Mofcovien, heb⸗ 
bende Bruggen gelept ober de groote Rivie⸗ 
ren / fterck 3önde Wel zoo, dupfent JRannen: 
Maer de Stpthiers fich ban belijden dick: 
maelg op zijn volck Werpende/ met lichte 
fehermutfelen/ hem niettemin veel volcx 
Boddende/ hebben nopt tot een rechten ftrijdt 
Willen komen / is derhalven genoodtfaeckt 
gheweeſt wederom te trecken / achterlatende 
95000 Mannen; vreeſende oock dat ſy hem de 
Beuggen mochten af werpen/ ende alfo het 
wederkeeren beletten: Deeft niettemin Ma- 
cedonien; Thracien, ende Pernien onder zijn 
ebied gebzacht/Dooy 't belepd Magabizis, cen 
One Zopyris, zijnde Deld-overfte van eẽ Deel 
zins Gepyg; zijnde voornemelick op defe Lã⸗ 
Ben gevallen / om dat Amyntas, Koning Lan 
Macedonien, eenfge Ambaſſadeurs gedoodt 
—— Bie tot hem geſonden waren / gelijck 
p oock op den felben tijt Amafim tegen de A⸗ 
hricaners gefonden hadde/ die een Deel zijns 
er Schepen geftagen/ ende den Dherfté Ar- 

celilaum vbermooꝛt hadden / Die een Honing 
Des Landſchaps Cyrenen wag/ Palende aen 
Ezypren, doch is zijne dood Door defen Ama- 
fim ghewroken met de inneminge des Stads 
Barcea, fn Africa Occidentali gelegen. Woztg 
hier naer heeft Ocan, dien Darius Goubers 
neur ban Thracien ghelaten hadde / de Stadt 
Bizantium ende Chalcedon inghenomen/ met 
noch D'Eplandé Lefbos, Andros ende Imbros; 
Ende overmits de Joniers gerevolteert was 
ren tegen Darium doorAriſtagoram harẽ Dees 
re op-gereupt zijnde/ Die Daer toe ban Ho ftica 
een Mileſier gevaden Wag/ heeft hp zijn Le⸗ 
ger daer henen laten trecken;doen hebben díe 
ban Achenen, haer helpende tegen Darium, 
De Dtadt Sardis ín Lydien belegert/ ingenomé 
eñ berbzant/’t welche onder hun een lang eñ 
wzeet oorlogh beroorfaccht heeft want Da- 
xiusfont tegens hacer Artaphernem, befen ig 
met den Griecken / Joniers ende Mileſiers 
hand· gemeen geworden / heeftſe verwonnẽ / 
ende de Stad Mileſum ingenomen / met noch 
bele andere ín Aen, Die Hp alle cijnſbaer 
maeckte/gelúek oock Waren meeſt alle d' Ep⸗ 
landen / die door Mfardonio zijnen Generael 
Zer Zee ingenomen waren/den welcken oock 

fiaen te onderwerpen ende aen Het Kijcke te 
hechten: fo dat Dariusdoenter tijt Pen groots 
fien Monarche Was/ die opt vooz hem in 
Perffen geregeert hadde, 

Darius ín alle dingen om Elters wille den 
Joden feer gunſtigh zynde / hHerftelt onder 
haer bet Opper-Prrefter-ampt; ende alſo de 
Carierg/ een bolck in Alta Minori, gebupren 
ban Ciltcien; nu Caramannia gljeuoemt/ den 
boortgang zjns gelucks Wilden verhindert, 
ig hp tegen Gaer getogen / ende heeft berwons 
uen/ geljck oock De Erethziers/ doch daer tes 
ghen hebben die ban Athenen (meer van Hert 
Hemel geholpen; dan ban hare cpgen machz 
ten beſthermt zijnde) onder haren Kapitepn 
Milchiadem 3ĳne Slagh-o3den gebroken ens 
de in bollen Weld-flagt overwonnen / zijnde 
Mardonius Generael over de Perſſiſe trou⸗ 
Pen, Dit veroorſaeckte / Dat Darius beffoot 
ſodanigen groten Depz-kracht bpeen te bre⸗ 
aen/’t welch genoegh foude weſen om gants 
Grieckenlandt te verderven ende upt te deme 
pen: waer ober hy oock drie jaren lang befich 
is gewecſt: Maer fo de felbe optrechen ſou⸗ 
de / is hem verwittight van de af ballinge der 
Egpptenarê/ doch begeeriger zijnde om ſich 
over ’t gedane guaet der Grierhen te weeltẽ/ 
heeft hpfich tegen de Sziecken op werh bes 
even/ doch heeft de dood alleene Siren loop 

Beftut/ op den wegh tan een fiechte berraft 
zünde / díe hem upt deſen leven geruct heeft, 
in't 36. Haer zuns Rijcx; des Werelts/ 3498. 
in de 73 Olymnpiade. 

XERXES, V. Monarche 

in Perſſen. 

Darius aldus zijn levẽ geeyndight hebben⸗ 
de / heeft een grooten twiſt onder zijne kinde⸗ 
ren / omde ſutteſſie tot de Krone achtergelas 
ten: want Ariamenes, ofte fo andere Willé Ar- 
tabazanes,3ijnde De oudfte Soon/wilde dat de 
coſtume der Perſſen, die mede brocht Bat de 
oudſte Doonfuccedeerde/ in't werck gelepdt 
wierd; ende was een Sone upt Gabria gebo⸗ 
ren. Daer en tegen Xerxes,een Done Arle, 
die een Dochter Cyri wag/ hoe wel hpde 
jongfte wag/ ſeyden Dat de andere geen Hos 
nings Sonenen waren/ maer ban een ſſecht 
Fean geboren:Det vonnis is ban des Lands 
Staten uptgefpzoken/ dat d'andere Wel kin⸗ 
deren Darij, maer Pat Xerxes een gheboren 
Konings Done was, / 
So haeft Xerxes hem bebeedight befitter 

zins Autks erllende / is hy tegen de Epputes 
naren getrocken / die hp berwan/ ende ſtren⸗ 
ghelick ftrafte/ gevende Harr sinen Broeder 
Achmenem tot Gouverneur, dfe daer na 
door Inarem een Africaner/ende Koning Lan 

„ Lybten zijnde/ omgebzacht wiert, Egypte 
bevreditht zijnde/ ig het voornemẽ zijns Dar 
berg doo, Hem Wederom vernieut geworde, 
namelíek- om Greeciam t’overwinné/ bp-een- 
brengende een millioen/ die in de Stadt Sar- 
dis bp-een-guamen: Maer Willendede Wes 
reld/ Landt ende Zee dwinghen door ſodani⸗ 
aen macht ban vole/ is ban hant bolmenfchê 
felfg ontdaen/ eerſtte Selamina, dooz die ban 

Els Ahe⸗ 

1x: 
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Athenen sonder ’fbelepb T bemiftocliss Maer } 

Xerres Wort mate Plarea doot Anftidem; fodat het merch: 
ban weps  waerdichfte van hem in deſen oorlogh bedre⸗ 
reede ben was/ dat Ip alle de Landen/daer hp door 
ontdaen, getrocken was, berooft; Athenen gerbzandt/ 

ende een Brug over de Zee gemacckt hadde, 
Pebbende daer na Wederom eben fo groote 
macht (alg booten) bp een gebracht; met een 
Vlote Ban boo. feplen/ onder 'tbelepdt ban 
Tichrauftes, oork een Groote Hepr- kracht te 
Lande onder Pherandarem, 18 D'eene ende 
d'ander verflagen bp De Riviere Eurymedon, 
doot de dapperbepdt ende goede voozſicht 
Cymonis, een Athentenfer, Wet welche Xer- 
xis hoogh-morcdt ende vermetelheydt der⸗ 
maten vernedert heeft / Dat hp gedwongbhen 
was’tfepl ín te halen/ende met den Gziecken 
Bat vermaerde Vzeedt· verbondt aen te gaen/ 
in twelcke hy beloofde erde ſwoer / dat zijne 
Bepr-legherg voozt aen Öziechen-landt ntet 
nader komen enſouden / dan eens Paerdts 
daghrepſe / ende te water niet nader als tot de 
Eplanden ban Chelidonien ende Cyaneca, 
seb met Galepen/ noch met Oorlogh⸗ 

chepen- 
Xerses wort Seer korts Dier naer fs hy emghebzacht/ 
bä Artabano paer hylagh en fliep / ban Artabano, Die Hem 
în zune laep om zijnder ongbelutken Wille berachtende/ 
omgebzacdt. fc Bperfuaderrde Koning te mogen wozden; 

Dori 18 daer naer ſelfs mde Kuplgevallen/ 
Dien hp ern Anderen gegraven hadde: Even⸗ 
Wel frarf Xerxes aldus / Die door zijn Heyr⸗ 
Krachten / alle Voltkeren wel hadde doen bez 
ben/ doch weymgh daer mede uptgherecht/ 
Beregeert hebbende zr. jaren, 

Artabanus zijnen Printe Dug fchelmartj- 
tigh berraden hebbende / begeeft ſich bp ben 
Wugften (one Des Konings kinderen, ghe⸗ 
nocmt Arvaxerxes, Gum ſeggende / Dat Darius, 
zijnen oudtften Broeder, Kerxem zijnen Va⸗ 

- Der gedoodt hadde / hem biddende/ hp wilde 
fich bp hem bergen/eet Dat Darius het Kijche 
innam / ende hemm Boor-komen/ Weckerde fo 
ſthandelycken ſturk. welck Arraxerxes bere 
ftaë hebbende/ 18 door ern gerechte wzakebe⸗ 
Wogen geworden, ende heeft fic ge wapent, 
Doet hem volgen ban Artabano , ende berraft 
nen Broeder / Die niet min verwachte dan 
fucks) ende doodt hem. Artabanus Han dien 
ontlaſt zjnde/ Die hp meeſt ontfagh/ ſterckte 
fich met zijne hinderen / ende in het Paleps 
tredende, wierp hem op Artaxerxem, Dien hp 
guetfte/ doch nict Boodelijch/ fo dat hy't ont- 
bluchte/ Verdaderde alle zijn macht/ ende 

Artabanus gyam met aller neerftighepdt den Schelm 
most van pefprfngen/ dien hp verwon/ ende in ftucken 
Artaxene _gappenhet/ blibende hier door in een vre⸗ 
Denm fiues DH beſit zyns Birke/ na dat Artabanus den 
ken gekapt, Koningltieken @Ehzoon befeten hadde den 

tjdt van ſeven maenden, 

ARTAXERXES, VI. Monarche in 

Perffen. 

Dan dat Artaxerxes ín zijn Boningrijck bee 
veſtight was / heeft hp allè de gene Die tot de 
tonfpiratie ende doodt Xerxis inghewillinht 
Hadden / Wrecdelmeken bervolght/ verandes 
rende ofte te nict doende de Gouvernemen⸗ 
ten der Handen / ende De Vooghden defTelfg 
afftellende/ daer bpfich niet raftop vertrou, 
De; eñ ſchitkte den Staet zing Rijcks fo wel / 
Dat alde wereldt De wijfhepdt deſes Jongen 
Konings verhief: Tot den welcken The- 

KI 

Kort Verhaelder Hiftorie; 
miftocles , doot zijner Mede· borgeren haet — 
upt athenen verdeeven zijnde / gebloden ig; Tage 
ende feer Geerlijck ontfangen, Ondertufichen Ener deva 
zijnde Egpptenaten wederom afgheballen/ preven zijns 
ende berdzeven alle deg Lontngs Offitieren de⸗ vliet tot 
upt haer landt/ verbindẽde haer met die ban Artaxcracm, 
Atheven, om den Perftacn foo beel temeer ° 
vzeeſe aente jagen, Deſe font Acamenem, een 
fone Darij, met een Bep? ban 3ooooo, ſtrydt⸗ 
baer mannen / doel is hem kozig Daer naer 
geboodfehaptdat zjn Leer ban de Atheni⸗ 
enſers ontdaen was ; Pooght de Lacedemoe 
nierg tegen die ban Athenen op te hitſen; 
doch te vergeefs. Dend wederomzoeooo, 
mannen tegen de Egpptenarcn/ onder twee 
treffelycke Bapitepnen Megabizes ende Ar- 
tabazes, die na verſtheyden Slagen ende bee 
legeringbhen ban fteden / d'ESgyptenaren bee 
dwongen upthet Atheenſe Verbond te ſchey⸗ 
den ; ende is met den Athemenſers geactor⸗ 
Drert Datfe verſekert uyt dat Land trecken 
ſouden / mits tegen den Coning Ban Perflen 
nimmer Weer te dienen en Egypren, Daer 
naer is hp geflo2ben/geregeert hebbende 44. 
jaren, Was een Bocdt vreedtſaem Prince, die 
goctegen den Joden fecr beleeft is ge weeft? 
fendende Efdram naer lerufalem , tot herſtel⸗ 
linghe haers Regiments / boortgang des 
Tempeis / ende inkomften der Oſſerhenden. 

XERXESII. van dien naem, 

Artaxerxesliettwee Senen na / den oudts 
ſtẽ Xerxes II, genoemt, ende regneerde Maer 
twee maenden. 

SOGDIANVS. 

D'anderen was Sogdianus genoemt / bie 
Maer 8. macnden regneerde / (onder Dat pes 
mant haerder bepden pet befchzijbeng-Waers 
digh aengericht hebben: wefhalben fp oock 
felden inde Lifte der Koningen ban Peren 
geftelt worden : doch hebbe ick Eufebium ges 
bolgbt, die haer in 3Dne Chzonúche aentepes 
ent, 

DARIVS toegenaemt Nothus , 
datis , Baffaert, v11. Monarche 

in Perflen , ofte 1x. na ſom- 
miger fchrijven . 

Na de dood Defer voorſz. Peinten/fg Da- ZI, 
tius, toegenoemt Nothus, tot het Bick ens 
de de Crone deſſelfs geromen; onder welcké 
de Egpptenarêbaer des Forks ban Perſſen 
ontflsegen/ ende heeft over haer gebeerft ee⸗ 
nen Saïr genoemt, Met defen Dario zijn bere 
bondê de Latedemoniers: maer de Mediers 
af ballende/zijn door hem ver wonnen. Badde 
twee fonen bp zyn vrouwe Pariſatida, d vutſte 
genoemt Artaxerxes , ende den jongften Cy- 
rus; Defen was kloerk ende Dapper ten oops 
loge / beval hem dieg als Vooght de Landen 
Lydien ende fonien; dat hp ootkden Lace⸗ 
demoniers tegen hare vpanden helpen ſoude. 
Maer zijn: Dertelhepd tegen (ommige Heer 
ren banden bloede/ Geeft hemm bp den Pader 
Poen ontbieden/om rehenfchap te geven over 
z0n miſhandelen; fchickende hem dieſhalven 
op den wegh / ende laterde Zyfandrum barf 
Lacedemonien als zijnen Luptenant / (Weld 
ken ende oock andere Grieckẽ hy naderhant 

gebzuprkte 

| 
| 



vande Konin gen van Perffen. 
gebzupehte tegen zijnen Broeder) is hemm on: 
der wegen zijns Daders doodt verkondicht/ 
ig niettemin bp zynen Beoeder gelepdt/ die 

Darius No- hemgebangen gehouden. heeft „ Darius No- 
thusfteeft. thus is geftopben int jaer deg wereltg z562. in 

bet felbe jaer Doen de Dtadt Athenen banden 
Tatedemoniers Wierdt ingenomen ende bere 
bzandt/ende Dionylius den Tpran upt Sicili- 
en berdrevẽ Wiert, Welck jaer merck waer⸗ 
digh geacht is / van wegen defe drie dingen; de 
doot eng grooten Monarchs de verdzuvin⸗ 
ge eens Konings / ende den ondergang bande 
treffelijchfie Stadt van Grieeken-landt , Da- 
rius regneerde 19, Haren, 18 

ARTAXERXES 1]. van dien naem 
VIII, Monarche in Perflen, 

zum,  ArtaxerxesIl,{ 8 zijnen Wader gefuccedeert 
ende is totgenaemt geweeft Muemon; Defen 

Cyrus komt houdende zijnen Broeder Cyrum gebangen/ 
upt de ge⸗ hynergens anders als op zijn Verderf dent: 
dangeniſſe. kende/ fd evenwel den jongen Prince los gez 

komen/De gevangenis brekende / ende vluth⸗ 
te in Griecken-landt? Maer zinde / heeft hp 
een grooten hoop bolckg bergadert / ende ig 
tanden Grtecken gebolcht/om bat hp onder 
haer opdeboedt wãs / ende foude gewis zij⸗ 
nen Byocder banden Throon geftooten heb: 
ben/ indien hp hem niet te Beel op zijn geluck 
Bertrouwende/ ſich te Deun ín 't heetft des 
Sirijdts begheben hadde; want hp hadde de 
gunſte zijns Moeders / was bandé Perffen bee 
—— pe elck en — — — 

DSterft van ſtrüdt eert quetfupz in’thooft verkregen heb⸗ 
3 iben bẽde / is hp int bloepnfte zjns levens geſtoz⸗ 
Mthooft. ven / hebbende zijnen Broeder alreede tot ſo⸗ 

beven ſtaet Gebzacht, ] 
Artaxerxes ebenwel Wag een vzeedt · lie⸗ 

Bend’ Prince / ende hebbende de beroerten 
(door zijnen Broeder verweckt) ín ſtilte ghe⸗ 
bracht / heeft neerſtigheydt aengewendt om 
de Griechen onderlinghe te bevzedigen / daer 
hp oock toe quam. Gants tegen ’tboopnemen 
zner Woorlaten/ díe haer ſtadigh fochten in 
geduprige Entbbelingen te boeden: Do hehe 
ben oock de G3tecken een folemnele Gefant- 
fchap tot hem afgeveerdight / waer in Pelopi- 
das den Thebaner geweeftfs/ die / fo Plutar- 
chus verhaelt /boven andere grootelijcks ber 
fchoncken fg geworden. Geregeert hebbende 
36. jaren is geſtorven / nalatende tot Erfghe⸗ 
naem Darium Artaxerxem. 

DaArrvsÂRTAXERXES toegenaemt 
Ochus, IX.Monacche in Perſſẽ. 

Bet begfn des Bieke van deſen Monar⸗ 
che/ftreefde tegen de Joden / want {peen Col- 
decte doende tot beboef bes Opper Prteſter⸗ 
ampts / is onder haer eenen loannes geweeft/ 
die zitten Broeder lefum indé Tempel doode 
de / zÿjnde Opper- Prieſter: Maer God en liet 
dit ſthelinſtuck niet: ongheſtraft / Want het 

volck verloor hare vryhepydt / ende den Ten 
pel is verontreynight door d'ingang ban Ba- 

gofes, vie den miſdadigher ftraffen ſiet / ende 
leyde den Zoden een Col op van ſevenjaren. 
Ochus een geringhen tijdt hier naer hun een 
Stadt af handigh makẽde / bande d’ Fnwoons 
deren der ſelve langs Caſpico Mari henen; 
welcke die gene zjn / dic Eufebius noemt A- 
Branus,ende noch eenige Dingen ban t Joden⸗ 

$39 
dom onderhouden. Tegen defen Darium fg 
opgeftaeneen der Booahden zijner Landt⸗ 
fchappen/genoemt Artabazus, ende heeft lan⸗ 
ge tegendes Konings Lieutenanten uptges 
ſtaen /doch 18 epndeljek gebleven/ ende Deeft 
den Koning de Landen Egypten, Cyprensen: 
de Pharnicien weder· verovert / oock Sydon 
dooz berraet ingenomen/ doende den oproets 
meefter ombrenghen. Hebbende epndelijck Darius wozt 
26, jarengeregeert/ is met alle zijn hinderen met alle zjs 
(een uptgefondert) ban Bagoa bergiftight/die ne kinde 
zijnen Eunuchus wag, Arfames, zijn ſone / van ten(een upte 
“toergif ontkomen 3únbe / vegeerde fn zing BOE) 
Daders plactfe / doch niet ſeer lang/ want in tek ets 
het bierde jaer heeft hem den felven Bagoas dergiftight. 
met het gantſche Koninglücke bloedt vergif⸗ 
tight: Kothtans en heeft hp ntet konnen in 
het Koningrück wortelen / want het ig geval. 
Ten op colimanseen der Voꝛrſten in Perffen die 
hem Darius IV neemen liet/Dfen Bagoas oock 
mepnendete vergiftigen / gelekt de andere/ 
beeft ban hem den Beker (ele moeten in⸗ 
drintken / ende is alfa met loon boor zijne 
ſchelmſiutken gefiraft. 

Darivs IV. laetfte Monarche in 
Perſſen. 

Darius ſich aldus aen Bagoa gewꝛokẽ heb⸗ XIV. 
bende / quam tot het Bijche/ doch heeft on⸗ 
langs geregeert / want na fes jaren beeft hem 
Alexander Magnus beoorloght / ende vã ick 
ende lebente ghelöck berooft / indenjaredeg Alezander 

wereidts 3635, inde 12, Olpmpiade/ende tſe⸗ Magnus de⸗ 

dert dat Cyrus díe den Meden onttrock 225, tooft Da- 
weltk evenwel weynigh ig te bergelcken onde 
bp der Aſſpriers / dat fo heel eeuwen duprde; gzien 
och fg deſe fo machtigh niet geweeſt alg díe, 

Wanneer ende hoe het Ko- 
ningrijcke van Perflen in zijn 
ouden glantzende macht 

gekeert is, 

De Monarchye der Perflen albug Leenter XV, 
tight zunde / is Slave gebleven / ende alg bez 
graven onder de Macedoniers / den tijdt Lan 
293.Jären: Maer na de doodt Alexander Mag- 
nitg het wederom door de oneenighepdt der 
nagelaten Beeren in ftucken gereten/beoozlos 
— malkanderen / Wiede opperſte onder 
haer ſoude zijnz onder andere iſſer geweeſt ee⸗ 

nen Arſaces ſeen Edelman upt Parthia, andere 
ſeggen bactria, na wien alle de Parthiſe Ko⸗ 

nfngen haer Arſacides noemden)die heeft ſich 

gheworpenop Andiagoram, een Perſſigen⸗ 
dien Alexander het Gouvernement in Par= 
thia bevolen hadde/ende heeft het ingenomé/ 

founder bock den Macedoniſen Prince te will 
boor Souverepn erkennen, ‘twelc gebeurde 
in't jaef deg wereldts Scheppinge 3717. inde 
133-@lpmpíade. So dat de Grieckfe matht 
ín @often berminderende/ de Parthiers (te 

bozer onbekent) haer tot Monarchen ín Dov 
flengemaeckt hebben / twelck oock Wel zoo, Afkomst 
jaren duyrde; tot dat Artabanus den laetften Artaxerxis, 

Koning ban leven ende Ruck berooft íg doo —— 
Artaxerkem » Perſſiaen han geboorte / Boel) pe sos 
van ſiechter af komft/ Wiens geflachte in des narcppe na 

fer voegen vertelt wordt. Zijn Moeder was Alexandrum 
getrout den eenen Pavec, een Man van gere Magnum, 

ent 

rium ban les 



XVI. 

Valerianus 
woꝛrt bart 
Sapore ghe⸗ 
bangen ges 
nomen. 
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gen fiaet/ alg zijnde ecn Leertouwer ban 
Ambacht, doch goedt oozdeelbp fich hebben: 
De / ende voorſiende DOOL Bolkemen Weten? 
fchap/fo men fegt'tgene gebeuren foude: Det 
is gefchiet/ dat op een tijdt een Edelman/ gez 
noemt Sannes, vepfende Dooz 'tILant van Ca- 
dufia,eenenBerder bp Pavec gekomen is /niet 
tegenftaende dat zijn wooninge feet acm ene 
de kleyn was; de welcke voorffende dat zjnẽ 
Dupf-waerBt wefenfoude het Hooft ban een 
feer treffelijck ende vermaert gellachte / heeft 
hem bedroeft / datter gef Suſter noch; Dorhe 
ter en was / in zijn hups/ die hem Lan bloedt 
beftont/om bp Sannem te flapen/ende bp hem 
Kinderen te teelendie hem beftonden: eynde⸗ 
fijck/ fiende datter geen ander midbel en was 
om tot dit geluck te komen / heeft alle dieer⸗ 
baerhepyt d'oogen berbonden/ ende zijn eygen 
zouwe bp Sannem laten {lagen / hoopende 
Hier dooz ban Staet ende gelu: te veranderẽ. 
Mt defe ongevozlofde Lergaderinge fg ghe⸗ 
fproten defen Arraxerxes,daer jegemwoordioh 
Han gehandelt wordt / ende Wiert geboedt ten 
buofe zuns bermepnden Vaders: Maer dit 
Kindt groot geworden zijnde / ende Doo? zijne 
dapperheydt tot Dtaet gekomen zijnde) hebs 
ven fp bepde ghetwiftet/ wien het ſelve kindt 
toebehoorde: Doch epndeitjck iſſer beſſoten / 
dat hp foude genoemt mozben/ Done var Pa- 
vec, geſproten upt den Dade Sannis. Soda⸗ 
nigh ig geweeft/ gelijck Agathia befchzift/dé 
oo2fprong deſes Konings / Bie ſich in korten 
tijdt bpna van gheheel Alien , Meeſter Qhes 
maeckt heeft/ 'twelcke gebeurde ontrent den 
jace ong Beeren 228, onder den Paug Vrba- 
no Lende den Kepler Aelxandro Mammza,tez 
ghen wien defen Perſſiaen oozlogende/ hem 
bedwong te trug tetrecken/ nu al tot ín Me- 
den gekomen zijnde. 
Beſen Artaxerxesig geſtorven / nadat bp 
g. jaren Geregeert hadde: ende was ſeer erba⸗ 
en inde wetenſchap Der Perffracnfe Wüſen / 
twelck oock veroozſaeckt heeft / dat ſp bp 
hem in meerder aenſien geweeſt zijn / alg opt: 
Want haren 3Dede-gefel regerende) en konde 
ſonder haer niets Wel berricht worden, 

SaPoR ES, IL. Koning van Perffen, 

Sapores J. van bien naem / ende II. Koning 
upt befen nieuwen ſtamme ín PerfTen, quam 
tot de Kroone int jaer ong Weeren 243-Paug 
zijnde Anthero, onser den Kepfer Gordiano, 
pie tegen defen Koning een groot oorlogh ges 
boert heeft : Want hp voordeel nemende upt 
bert twift tuſſchen den Kaedt ende Maximino, 
beroerde het meefte-beel van Mefopitamien 
ende Syrien, fo bat den jongen Kepfer Gordia- 
nus gedwongen was tegen hem te trecken/ ín 
welck ootlogh hp fo geluckigh was / dat hp 
Hem berwan/ ende bele fteden af-wan/ die hp 
het Bicke ontrocken hadde. Dit verklaert 
Gordianus felbe in eenen Brief aenden Raedt 
gefchreben. Maer Gordianus Han Philippo 
den Arabier gedoodt zijnde (bie den eerften 
Kriſten Keyſer geweeft is) en heeft Sapores 
zijn vooꝛdeel niet onbervolght gelaten / Want 
Philippus en regeerde niet lang wierp fich ín 
Syrien, Cilicier, ende Cappadecien; waer tes 
gen Valerianus ghetogen18/ die hem mepnde 
door zin teglenwonzdighept te berbluffen/ 
maer Sapores heeft ſo merchelijcken bictozie 
behaelt / dat / ontdaen de Romeynſe Legioͤe⸗ 
nen/ hy den Keyſer Valerianum gebangen gez 
nomen heeft/ ende hem ín Perſſen ghevoert / 

Kort Verhael der Hiftorie, 
alwaer hp ín een ellendige Mabernpe geſtor⸗ 
ben ig. Een ſake die den Romepnen nopt gee 
beurt en was. Doch Odenatus, Koning ban 
Palmirien, befitteude het Gijrke van Poften/ 
heeft fich tegen de macht Saporis geftelt/ ende 
bant-ghemeen ghewozden zijnde) 18 Sapores 

verwonnen geworden / ende tot inAffyrien toe 
vervolght: Latende Odenato zijn Bagagpe 
ende Byvvrꝛorwen tot bupt:fo dat / indien des 
fen Odenatusfich niet tegen Saporem geſtelt 
hadde / het Boomfe Aijtk Ware ten ronde 
gekomen: Tſedert dien tĳdt heeft hp fich in 
zijn Lant Afl gehouden; ende geregeert heb⸗ 
bende 31, Jaren / heeft defe Werelt gelaten / 
ende Ormildatrem Sucteſſeur zing Atks. 

ORMISDATES, III. Koning van 
Perſſen. 

Ormifdatesen regeerde maer een jaet/ ſon⸗ 
der pet aenmerkens waerdigh te bedrijven. 

VARDANEs,IV. Koning van 
Perffen. 

Vardanes is Ormifdati ghefactebeert; doch 
bint-men ban hem oock niets bpfonders bes 
ſchreven: want de Perffianen waren langen 
tydt fonder Haer te reppen; ja/ gelijck Vopif- 
cus ſchrüft hebben fp Ambaffadeurd ende 
elk henskenaenden Keyſer Aurcliano ges 
onden. 

VARDANES II, V. Koning van 
Perſſen. 

Deſe Vardanes Il.wort by ſommigen Nar- 
ſeus ghenoenit; ende heeft tegen den Kepſer 
Probum gekrijght: doch daer ra vrede ghe⸗ 
maetkt: blijende eentghe fleden onder hem 
ban dfe hp Íngenomen hadde; Begeerde maer 
16. jaren. 

VARDANES III, VI.Koning. 

Vardapes III, en leefde maer vier maendẽ / 
ende derhalven ig Narfeus tot de Kroon gee 
tomen. 

NARSEVS, VII. Koning. 

Dit wag een man van Jrooter aenflagen/ 
heeft teghen Atmenien ende. Mefopotamien 
Dapper gheblakert met oorlogh / om dat hp 
ſich perfuadeerde bat die Landẽ zijne voorlas 
tentoebehoozt hadden; is evenwel ban Gale- 
rlo Maximiano in den eerfien ſtrijdt verwon⸗ 
nen: Maer de tweedemael heeft hy weder 
wrake ghekreghen / fo dat hp heeft moeten 
bluchten tot den Kepler Dioclerianum, ban 
Wien hpfeer qualdek ontfangen ís. Dit Hem 
fpútende/ heeft wederom een hoop volcks 
op-gelicht/ende Narſeum, Hormifdam enbe 
Saporen: in Afia Minori ontmoetende/ heeft 

XVIN 

XVI 

Galerius tes 
gen Narfcum 

haer aengevallen/ bevechten ende berwons berlo 
ffride 

nen/ende bat met fobanigen gheiuch / dat hp pebbende, 
zijn Wüven / Sufteren/ Kinderen / Bupt ene ferwindt 
De Bagagie te ſamen verkreegh / die hy oock bem weder⸗ 
als ghevanghene te Romen voor zijner Eri 
umpb-wagen ingeboert heeft. Narfcus felbe 
Was genoodtſaeckt fich in woefte eenſaem⸗ 
bepden te berbergen/ een langen tijdt na de 

Neder⸗ 

om/ ende 
krhyobt ee⸗ 
hen grooten 

, 
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Mifdates 

vande Koningen van Perffen. 

Nederlage / verloren Bebbende drie vanzijn 
epgen Pzobintien/in plactfe ban geheel Afien 
aen zón Bick te hechten, Narfeus fg ín dit 
ſelvẽ jaer noch geftozben/geregeert hebbende 
7, jaren. 

Mispares, VIIL Koning. 

Mifdates zijnen Sone is geſuctedeert. De: 
Wort in zÜNS fer was door bedel zing Vaders fn zÚns 
Moeders 
buyck ghe⸗ 

xroont. 

XIX. 

Sapores, een 
Hact berbols 
ke der Chri⸗ 

enen. 

ve dd: 

Moeders Lichaem gekroont Koning Lan 
Perffen, een ongehoozde fake. Gegeerde 7.ja- 
ren / ende ſtarf / int jaer ong Weeren zro, onz 
der Den Paug Marcello, hebbende niet bee 
fchziĳbens-waerdigh berricht. 

ef 
SaPoRrES II, IX. Koning. 

Sapores Il, een fore Mifdatis, tot manlûc 
Een oudérdam ghekropen zijnde, heeft alles 
Weder verovert / Wat zijne Voorſaten verlo⸗ 
ren hadden over den Tygrim in Aſſyrien en⸗ 
De Meſopotamien, in den jare 3 36. ontrent DE 
ſelven tt als dechriſtenen in zijne Landẽ be⸗ 
gonden te verſchynẽ / die hy doo, genſtouwin⸗ 
ge der Wijfen ſeer weedelycken vervolghde / 
niet tegenſtaende hem Conſtantinus Magnus 
door Brieven badt/ hy wilde doch de Prien⸗ 
den deg Aoomſchen alfo niet handelen. Bier 
doors na De doot Conttantini tnffchen den 
Kinderen ende hemeen oorlogh ontftaen/ tot 
ber Gomepnen groote fchade/ gelijck Pom- 
pontus ende Eutropius beſchrijven; doch na 
Dat hp achtmael gewonnen hadde, Heeft hp 
De negendemael een grooten ſtrijdt verloren 
ontrent Syngar, twelck hy verloor oock me⸗ 
De Bizabdam ende Amidam. Bp daer na e Bens 
wel reghen de Armeniers oorloghende / heeft 
Conftans hem den brede af geepft / oock Hers 
Worben. Tulianus Apottata tegens hein firíjz 
dende is oock (doch níet fonder merckelick 
vexlies Saporis) verwonnen: Maer lIovinia⸗ 
nus heeft hé gebreydelt / fo dat hyniet voort 
trecken en dorfte. Bit veroorſaeckte eenen 
vrede / hoewel niet feet voorderlijck voor den 
Bomtepné, ende van velen / oock ban Ammia- 
nosfeer miſpreſen. 

ARTAXERXES, X. Koning. 

Sapores 70, jaren oudt znde / ende fo lang 

Jaer ons Beeren 379. latende zijnen (one 
Artaxerxem wel Erfgenaem ende Sucteſſeur 
Van zon Kroone / maer niet bau zijn gheluck. 
Mant Sapores hebbende Hele Piouwen ode 
BHabt/teelde bp de doorluthtighſte / dzie kinder 
ren / Hormifdamm, Adarnaflém, ende. Nacfem, 
ende ban de minfte ín afkomften doch heet” 
lekte in fchoondept/ hadde hp Artaxerxem. 
Hormifda volghde de zijde der Bomepnen/ 

ck Det vecht ban-oudthepdt hier dooraen 
\darnaffem. Maer zijn dader bemerckende 

zÓnen wreeden aert / en Wilde nopt verftaen/ 
Dat hp zijn Succeſſeur worden foude. Want 
fa be Meſopotamiers een gefchenck brochten 
van een Tente/ gemaeckt ban Kemelg-bel- 
len / ende berciert met Goudt ende Bordupr⸗ 
werchk / vraeghde hp hem/ of dft gheſchenck 
(nadat hpt hem boor eygen gegeben hadde) 
niet ſeer aengenagem en was / antwoorde / dat / 
ſo hy Koning ware / hp veel meer playſier 
nemen ſoude te fien cen Tente ban Menſchẽ⸗ 
Vellen, Dit ende meer andere Weeede Daden 

5 Boer onse s gheleeft hebbende / ſtarf int 

sai 
berooefaeckten dat hp hem geen Sucteſſeur 
en wilde verclaren. Dork wag den ingang 
des Aijtlis Arraxerxis mede niet alte facht- 
moediah / want hp zijné Bioeder Adarnaſſem 
dooden liet / Hormiſdam gevangen fetten/ ens 
de Narſem de oogen uytſteken: De Moeder 
Hormifde met 3ijn zouwe ende Sufter hem Hormifda 
gaende Befoecken inde ghevangheniſſe / met van zijnen 

Wil deg Konings / hebben hem een vjl ghe⸗ Bjaeger in⸗ 
bracht/ daer hp de Traillien ende grendeten de anges 
mede fn ficken vilende / ſich ſalveerde; ende niſſe gelept 
ontbloot naden Kepſer Conſtantino alwaer Unde / ont⸗ 
hp merckelicke daden verrichte. is 

Artaxerxes dan/genoot den vrede / dien zjn 
Wader den Gomeynen gefwozen hadde; oock 
de Provintien Die fp Dem ingerupmt hadden / 
fonder pemanden te becrijgen;ende geregeert 
hebbende elf jaren / ſtarf hy / nalatende tot 
Succeſſeur / 

SAPORBSIII, XI. Koning. 

efen is zijnen Wader ——— re⸗ 
geerde vüf jaren / ende ſtarf ſonder pet byſon⸗ 
ders aen te rechten. 

VARANES, XII.Koning. 

Varanes onderhieldt noch vaſtelück den 
brede met den Komeynen / ſiende dat het gez 
luck met haer was tfedert dat Theodolius 
Magnustot het Rucke gekomen was / oock 
met zijne Honen Honorio ende Arcadiosgeres 
geert hebbende ro. jacen/ ſtarf hp. 

IsDIGERTE Ss, XIII, Koning. 

Ifdigertes fg tot de Kroone gekomen ín den 
jare 406, onder Den. Paus Innocentiol. In 
defen heeft Arcadius fodanigen Bertrouwen 
geftelt/ dat hp hem zÚnen Done T heodofium 
toegefanden/ ende als Woocht ober den lele 
ben geftelt heeft met eeen Antiochum, alg 
Gouverneur zing foang, twelck Ip alle met 
fonderlinghe eerbiedinge ende vriendtſchan 
aengenomen heeft/ ghelück Paulus Diaconus 
ſchrüft. Beeft/ om alle quaedt oock ban hem 
te berdeijben/ met den Bomepnen de berbine 
teniffe des Preeds wederom bernieuwt ende 
beveſtight. Was int begin zink aücks een 
vervolger der Chriſtenen / doch door beden 
ende aenfoecken Antiochi ende des Wife 
ſchops Marunthi íg be verbolginge dapper 
berfachtet, Geregeert hebbende 27. Jaren/ 
ſtarf inden Gare 427. latende zijnen Done 
Varanem II,tot @rfgenaem, 

VARANESII, XIV. Koning. 

Defen Varanes tot be Kroone ghekomen 
zijnde, toonde henreen weeet vervolger Der 
Chyíftenen: ende foo Gaeft zn Dader doodt 
was / fepde Gp den Keyſer Theodofio ll, den 
oorloge aen/ die tegen hem te beldt gekomen 
zijnde/ hem Gerwan/ ende gantfch ontdede. 
Zijne vervolginghe begon hyaen de groote 

Beeven/ díe van hare dienfren ende ampté af» 

ftellende/ende fiende hare volſtandighept / de⸗ 

De haer feer wreedelijcken dooden, Den Kep: 
fer Theodofius IL, dit ffende/ heeft aen hem 
om zede berfocht/ alhoewel hp hé nochtang 
onlangs te boren Verwonnen hadde / op Dat 

alfo de berbolainghe overde Chriſtenen dp⸗ 
Houden foude; welcken Hede Varanes Bene, 

men 

komt ‘dooz 
middel ban 
een bl. 

XXI, 
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mende / de verbolginge oock opgehouden is. 
Bp regeerde 20. jaren / ende ſtarf in Den jare 
447. Onder Leone J. ende Theodoſio tegen de 
Wandalen oorlogende. 

VARANES III, XV,Koning. 

Varanes III, gedwongen doo? de felbe noot 
bie züjnen Dader hadde doen Den vrede aenne⸗ 
men, en repte ſich nfet/ maer hielt fich in dert 
brede bpzijnen Wader belloten. Starf/ gere 
geert hebbende 17. jaren/ 4, maenden/ in den 
jare 464. 

PEROSIV 5, XVI.Koning. 

Perofius wag een groot Krijſman / ſtout / 
ende ban hoogher touragie/ die meer doo 
ftouthept ban doo? wijs belept in den oorlog 
tegen be Neptalices verwonnen wierdt met 
alle zĳn Depl-kracht. Wit ſeght Agathias, 
Baer Procopius noemt deſe Euchalites, ende 
feat: Perous, Koning van Perſſen, quam in 
difpayt met de Hunnen Euthalites, om de li- 
miten zijns Landts, teghen de welcke hy ging 
met een groot Heyrleger. 

Zijnen fone Cavademliet Bp fn zijn Aijck / 
om ín zijn afwefen te gouberneren/ doch ig 
met zön gantfen Adel gebleben/ met alte zijn 
Kinderen / ende de dapperfte onder den Perf: 
fianen/ geregeert hebbende zo.jaren/ int jaer 
Ong Beeren 484, onder Dern Paug Simplicio. 

VALEN s, XVII. Koning. 

„Dit was den Broeder beg overleden Ko⸗ 
ninge/ende regeerde het Landt om de onders 
jarigheydt zing Broeders Soons Cavadis, 
doch was meer cen ſchaduwe / als een Ko⸗ 
ning; Want de Euchalites, bien hp t ijnſbaer 
was / regeerde meer het Landt alg hp; niet 
min pepnfende dã om Perffen upt De berdwerte 
heydt te helpen / daer het in berfopen lagh, 
Beregeert hebbende 4- Jaren/ eude twee jaré 
@Eribupt betaelt/ ſtarf bp. 

CAVvADE s, XV1II.Koning. 

Valens doodt zönde/ is Cavades, een Sone 
Perofij,aen de Kroone gekomen: heeft tnt bee 
Bin zijn Aücks de Perfjen feer berdrucht gee 
bonden vande Euthalites, maer bp het jock 
berfoepende/ hoe wel hp rondg-om Ín vrede 
fat/ namDde wapenen aen tegen alle zöne bp» 
anden / ende eerft tegen de Euthalites, die bp 
berwan/ende wierp alfo het Fock ban zijnen 
hals: Bekrigende denBomepnen ende andes 
te volckerẽ / heeft hy menighmael d'overhant 
behouden. Was van natueren Wzeedt ende 
op-leopende van ſinnen. Vernielde veel oude 
Wetten / ende maeckte beel nicuwe; onder 
andere oock de ghemeenhept ber Wiven/ 
twelck fo qualijck van de Beeren ende Volt⸗ 

he seinde he genomé is / datſe algefamen gelcker hant / 
moetten noe geljck als met een klock gellagh tegens hem 

pangenífs OPflonden/ ende wierpen hem in de gevange⸗ 
e gewojpe. niffe/ geregeert hebbende :1.jaren. 

Cavades 
wojt om zij 

Brasrvsof LAMASIVS 
XIX. Koning. 

Cavades albus gebangen zinde / ende geen 
snanlijck oir hebbende / heeft dert Kaedt tot 
Koning gekozë een Blafium, ben Broeder deg 

Cort verhael der Hiftorie 
Konings Perofij: want haer ghebrupek wad 
niet pemandt te hiefen/ Dandie upt Honints Biafius zfjnk 
Igeken bloede wag/ tot haren Koning. Defen Som wojt 
ban beveftight zynde / lepde in delideratie / Koning gee 
watmen met defen Kavadem doen foude: iet Mastkt. 
volck wilde geenfints/Datmen hem (oude doẽ 
ftecben/ hoewel inden Gaedt de opinien bere 
fchepden waren. Gufanadeades, Gouverneur 
ofte Chanaranges ban ecn Provintie zijnde/ 
fiende De klepne kracht des belluptg van den 
Bact/trock zen kleyn Meſken van zijn zide / 
ende toonde dat haer/ feZgende; Dit Meſken 
kan nu meer doen/ alg 20000. Mannen nas 8 
derhandt fullen konnen berrichten: Willende 
Dier doo te kennen geven / wat Cavades fous 
de konnen doen/ indien Gp log quame. Doch 
De Perffen en Wouden ebenwel niet toelaten/ 
daten hem dooden foudezmaer wel/ cm dat 
Up wzeet wag/ dat Blafius, Lamalius, Samba- 
fius (met alle defe namen woedt hpgenoemt) 
alg doen foude beginné te rcgnerenstet welt⸗ 
Be een goebt ende (achtmoedigb Printe wag/ 
ende onder Wien fp boozt-aen flerch ende in 
brede mepnden te leven: Doch Cavadesdebe 
haer knap ban mepninghe beranderen/ ende 
bat dooz hulpe ban eenen zijnen vriendt Seo- 
ſes, die dicht bp de gebangeniffe woonde. 

Defen lange gedocht hebbende op midde⸗ 
len/hoe hp zjnen Prince oude verloſſen / vnt⸗ 
beobt aen hem doo? zijn Deouwe (welche 
Beoozloft was althdt bp hem te moghen kos 
Mers) bat/ indien hp door eenigh middel daer 
upt konde komen/ bp met Paerder ghereedt 
foude zin/ om hem te ande upt te boeren; 
beftembde tot dien epnde cen fekere plactfe, 

IE Î 

De Wzouwe bp hem kemende/ geeft Dem poe Cava- 
Dit te kennen/ hpneemt hare kleederen aen/ des ín zijns 
ende gaet infchón ban Sine Vrouwe ter ghe⸗ Vrouwen 
vangẽ niſſe upt/ ende laet haer ín zijn plaetfe, kleederen 
niet benckiende dat den haet op zijn Dzouwe HPL DE 
uptgedondert foude Gebben/ ghelück nader: Pangenite 
handt gebeurde. Bp vluchte te Paerde met ———— 
Scefem naer den Koning der Euthalites / bie 
hem zijn Dorhter ten houwelijcke gaf- Door 
Defe Konings hulpe ende machtig Gp tegen 
den Perſſen ghekomen/ die bp ín de Llucht 
ghedreben heeft; ende komende int Landt 
daer Den Loozfepden Gufanafcades Goubers 
neur was / die den raedt tegens hem gegeven 
hadde dat men hem foude dooden/ heeft hem 
afgeftelt/ ende Adergumbadem in zin plactfe, 
Daer naer eeft bo fonber heel moepte bet ziaſius wor 
Koninglörk Paleps mgenomen/ ende Zam- van Carsde 
bafium met Gufanafeadem Doen ontbzengen. 5 
Heeft Sr ofem, Die Gem upt de ghevangeniffe 
gheholpen hadde / Adraftadaram Sclane ghe- 
matcht/bp na een Ampt alg Convcflabel van 
Bꝛanckrick. Sijnde den eerften ende den 
laerften ban Dit Ampt / die opt ín Perfien gee 
weeft was. 

CAVvADEs uyt de gevangeniſſe ge- 
komen zijnde, vvort vvederom’ Kó- 

ning van Perffen, 

Cavades albug zijnBiek weber ingenomen 
— —— ende door ſchade geleert hebbẽde / 
eeft naderhant wat ſediger gegouverneert / 

ban hp te voren gedaen Babi, Au wag hp 
groot gelt ten achteren/aen den Koning der 
Euchalites, berhalben beeft bp gefondenem 
tanden Keyſer Anaftafio eentgh geldt te leee 
nen / die hem fulckg ontfepbt heeft; Waer op 
bp oozfaeck genomen heeft om hem met ooze 
logh aen te taften/ fo bat hy zijn bolck na Ar- 

mensen 



vande Koningen van Perſſen. 
menien ſondt / alwaer fp ontallijtke quaden 
aenrithten / namen de Stadt Amidas 1n/ende 
willende voorder trecken / zijn ban den Eu- 
thaliters berbindert,Cavades ſich eyndelijck 
oudt vindende / ende vreeſende dat na zjne 
doodt eenige veranderinge int Rijck ontſtaen 
ſoude / heeft gediſponeert Lan zjnen Sucteſ⸗ 
ſeur. Hebbende dan drie Sonen / ſocht hy het 
Ayche te geven aẽ den jongſtẽ genoemt Cof- 
roCs, want den oudtſten (Cavades genoemt) 
en behaeghde hem niet: ende den tweeden 
was blindt/ ende dienvolgẽs onbeguaem om 
te mogen fuccederer/ Want de Wet in Perffen 
alle verleinde upt de Ducceffie Aupt. Maer 
Den derden was hemaengenaemſte / eenſdeels 
aoc em Dat Gp dien bp zjn eygẽ Suſter / Abe- 
nedam geteelt hadde. Was eẽ hardt vervolger 
per Cphyiftenen.Beeft tegẽ dẽ Kepler luftinum 
Ddoch niet feer lang) geooploght. Dock tegens 
de Manicheen / met de welcke zijnen Done 
Cavadesgefgcht hadde het, Bijck te overwel⸗ 
bighen/ daer hp oock mede verflagen is. Bp 
dan na zijne ghevangeniſſe 31. jacen/ ende te 
bogen elf jaren geregeert Hebbende/is geſtor⸗ 
ven / latende zijnen Sone Cofrot het Bijcke 
in vreden beſitten; inden Pare ons Beeren 
532 onder Den Paus Bonifacio II, 

Cosrors, XX. Koning. 

Dan defen Cofrocs weet Agathus feer Gele 
lofs te ſeggen / als Die een bpfonder/Wwijg/ ers 
varen / deughdigh/ ende geleert Prince foude 
—— hebben/hem verre bobenCyrum en⸗ 
e Kerzem verheffende. Beeft met den Kep? 

ſer een bꝛede gemaeckt van ro. jaren / die den 
vrede fender eynde genoemt wiert / doch bau 
hem niet lang onderbjouden/ Want fg na drie 
Jaren ín Cilicien ende Syrien geballen/ inne⸗ 
mende De groote Stadt Anriochien. Boch 
Belifarius hem tegen treckende dede hem 
aerſelen / ende veran hem, gi eldck hp oock 
b „oden in den tweeden oozlogh ghedaen 
a e * 9 12 

Na deſe neber-lage fs Gp ín Perſſen gheto/ 
ghen / doch niet lange gebleven / maer is Wer 
derom op des Kepfers- Banden ghevallen in 
Comagenen,ende banBelifario Wederom ver⸗ 
wonnen geworden. Beſen Krijgh was bitter 
ende lang-buprigh/ ontrent den tijdt Ban 34, 
Jaren onder de Kepferen luftiniano ende luf- 
uno: Baer is epndelĳcken- Cofroës gheheel 
antbaen/ ende ban louter fpújt (om deg ver⸗ 
lieg ende trots wille). gheſtorven / geregeert 
hebbende.42. jaren / ín Be Koninglijcke ſtadt 
—— int Haer 574, fittende te Romen Io- 
annees ‚ 

HoRrMIsDA, XXL, Koning. 
_Hormifda na 3ijng aders doodt aen De 

Kroone Gekomen zijnde/mepnde meerder ter 
gen be Komeynen upt te vechten, alg zijn Da? 
Ber ghedaen hadde; Hoet eenen inval op de 
Landen des Hickg/ende fendt Armiardanem 
zinen Genèrael/ de welcke feer vijck geladen 
Wweder-keert/ met een groot getal gebanghe? 
né.Bier Door is Hormifda fo berhovaerdioht / 
bat hp ben Hepfer Tyberio Ben brede gewep⸗ 
gert heeft: twelck Tyberio ſeer gefpeté heeft/ 
fe dat hp een groot Dep? bergaderen liet / die 
malkanderen epndelijcken ín Armenien onts 
moetende / getroffen hebben / ende de Baby⸗ 
loniers ben rug keerende / hebben het verlies 
Aen Hormiſdæ 3íjbe veroozſaeckt / achterlaten ⸗ 

| 

zijnen Sone Cofroës ín zijn plaetfe/ hoe feer 
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de alle zijne Bagagie / Tenten / Juweelen / 
ende veel Elephãnten. Daer naer is hp van Horwilaa 
twee Booft-mmannendesHepfers Mauriciuns wort ban DÉ 
ende Narfetrem wederom verworinen/ fo dat Komepnen 
hp alleg berlooz/ wat hp den Gomepnen te berfchere 
bogen ontnomen hadde ghehadt. Is daer na ——— 
meermalen verwonnen geweeſt / fo ban Phi 
lippico als andere. @pudelijck heeft hp eens perwint Phi- 
geluckelijck tegen Philippicum geſtredẽ / ende lippicum, 
hem A om welck verlies Den Key⸗ er slr 

urití us, ilippi er gede — itius, Philippicum oock afgheſtelt — 

Ontrent deſe tijdt maeckte Hormiſda de 
Turcken cijnſbaer / nemende de ſelve daer 
naet in zjnen dienft op ſoldye omteghen den 
Romepnen te firijden; fB niet te min Ban hun 
ontdaen/ onder zijner Deldt-overften Bara, 
die hp oock daerom afgefet heeft. Defen/ dat 
qualijck nemeude/ is teghen zünen Koning 
opgeſtaẽ / ende fo bele doot 3Ön tfamen-fwees 
ringe te wege gebzacht/bat Hormifda ban den ' 
@EDvoon gheftooten wierdt/ gebangen/ende ia 

Hormitdadaertegen protefteerde/ ende Zijne ed er 
gedane weldaden reñonſtreerde hoe me⸗ 
nighmael hp zijn leven Voor haer welvaren 
gehaſardeert hadde/ etc. Doch alles te ver⸗ 
geefs. Nadien hp dan niet ban defen alles 
derkrygen konde/ ende fp hem geenſſins en 
wilden wederom op den Throoñ flellen/ bad 
bp. haer feer inftantelbcken fp Wilden hem 
doch Cofroëm zijnen Done toteenen Sutceſ⸗ 
feur geven;hp hadde noch eenen anderen Do? 
ne / die beguamer ware om te regeren; Want 
die ſachtmioedigh / ende deſe wreedt; Die vre⸗ 
digh / eude deſe op-roerigh van naturẽ ware. 
Boch die alles heeft zijn gheheel verderfte 
vroeger doen komen, Want Cofroes hooren» 
be dat zjnen Wader hem geheelijcken teghen 
was / liet hem Koning van Perſſen Kroonen/ 
gebzupekende zin tegenwoordigh gelucht; ins 
ben Hare 589. So datde oproerige / deſen ar · 
men Hotmildam, zijn Bouwe ende den andes nee 
cen Sone / gebzupehten feergroote Wzeetz ne im zijn tes 
heyt ober haer / want fp zin zouwe ende gentwoore 
Done ín zijn tegenwoozdighept in twee ſtuc⸗ dighept in 
ken dedẽ fagen/ ende heeft dit onmenſchelijc⸗ flucken gee 
he Spectakel met epghen ooghen aenffen/ bie ſaeght. 
Gem ſtracks daer naer uptgefteken wierden/ 
ende in een eeuwige Gevangeniffe geworpen / 
alwaer hp boer eenen tijdt vebelijcker-Wijfe 
—— Maer hy hem niet konnende 
edwingẽ van den Sone / altemet zijne wreet⸗ 

heydt ende onnatuprlijcke ſtraſheydt te ver⸗ orwila 
wůten / heeft deſen vervloerkten Sone zijnen — 
ellendigen Wader met Stocken fo Veel fla sinen waver 
gen gegeven / dat hp daer af geftorben ís. met Strache 

doot gelas 

CosroEs II, XXII. Koning. gen. 

Deſen Dader-moogder fich aldus op den 
The oon gheplant hebbende, door het bloedt 
ende de doot zijns Wader g/ is dit fuck vande 
Perſſẽ ſo vzeemt gevonden/ dat nauwelicks 
een onder haer gheweeftig/ of wilde daer 
Wrake over nemen/ ende fagen Doen Wel dat 
bp fobanigh eenen was / alg zynen Vader 
hem af-geheeldt hadde / te weten / eergierigh / 
wꝛeedt ende bloedt· dorſtigh: So dat die gee 
ne/ die te voren tegen den overledenen opge⸗ 
ſtaen hadden / ende oorſaetken zijns verderfs 
geweeſt waré/ doen wederom tegen Coſtoem 
tonſpireerdẽ / wrekende alſo Het bloedt Hor- 
mifde gen dien die fp ſelbe geftüft haddẽ daer 
fn voort te baren, Want den felfden Bara, een 
ſodanigh fchelmfiuck niet konnende * 

en 
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gen / is tegen hemmet een groot Hepr · leger 
getogen/ 'sgelijckr bede oock Colſtoes, ver⸗ 
Gaderende alle de machten des Bijchs bp een/ 
ende ontmoetende malkanderen aen De Hir 
viere Saba, ſagh Cofroes dat veel ban zijn 
Bepz ober-lfepen aen deg vpandts zũde / 
ende vermoedende dat hem laghen ter doodt 
ghelepdt wierden / heeft hp dE voornaemſte 
boen Dooden/Daer hp fich op miftroude. Det 

Cofroes  Wepz-leger dit ernamen Hebbende/ ſteide 
woꝛt van frech in wapenen / ende hp fg gevloden met zijs 
zn RODEN jie Wien / ende drie Sonen/ met noch fame 
Been. mige Edelluyden / na Corcefam. Dijnde tot 

p defe plaetfe toe Hooz-fpoedigh gekomen (fo 
hp naderhandt felfg bekende) om dat-hp one 

… der-wegen altemet den God der Chriſtenen 
Bulpe Kelt ouprigh aengebeden hadde. Epnbelijck heeft 
— —* hy ſich ín de armen deg Keyſers Mauritij ge⸗ 
Mauricio, worpen / die hem een groot Dep? mede-ghe: 
komt bp vende / Waer mede Dp zíjn Lpanden berwint/ 
weder in ende weder int Búcke komt, 
beſidt. Na deſe victorie ig Coſroes wederom int 

Aücke gekomen / ende heeft ben oorlogh tuf» 
fen de Perſſianen ende Roineynẽ geepndicht/ 
‘Die 16. jaren lang geduert hadde, 

Ondertuſſẽ de fake wat vꝛeemt loopende 
tuffen den Wepfer Phocas ende Narfes, die 
malkanderen met oozloghen aentaften/ is hp 
in Mefopotamien-ende Syrien ghevallen/ nes * 
mende dat ſelve in / oock Beel gebangen/ fons 
der dat hem pemandt wederſtondt. Het Haer 
Daer naer Biel hp weder in des Húckg Tan⸗ 
den / nam fn Paleftinam,Phenicien, Armenien, 
Gapadocien , Galathien, ende Paphlagoniens 
epndelijck is hp gekomentot fn Calcedonien, 
brandende / plonderende / Mannen ende Wü⸗ 
ben met hem ghevangelijck wegh voerende: 
Diet fo fchadeliick mas het Chriftenrück de 
@Eptannpe des Keyſers Phocz; ende dé trots 
Narfis, die lieber eenen woeften Heyden het 
Rijcke fach verderven / ban zijnen bpandt op 
den Stoel fitten. 

sin. epaben Doch ig Cofroes ban Heraclio naderhant 
Soon met EEn Wepnigh wederftandt gedaen ín Syrien, 
flocké doot ebenwel ís tgetal ber doode Gomepné aldaer 
gellagen/na foo groot / dat wepnigh fich berberghden 
de ellendige poor het (weert der Perſſianen / De welcke 
gebangemf” poort-trocken ende de Stadt Ierufalem inna⸗ 
* men / den Biſſchop Zachariam met alle des 
det ghedaen Tempeis Tier aet met hun boerden; fo bat 
hadde, Egypten, Alexandrien, ende Lybien hem one 

derdanigh was/ ja tot ín Echiopien toe. Hera- 
elius hem wederom wapenẽde / is hem tegen 
ghetrocken/ ende heeft gelurkelijcken teghen 
hem gheftreden/ ende alle de Landen weder: 
om ingenomen/ tot aen Meden toe. 
Cofroes epnibelijck 39. jacen geregeert heb⸗ 

bende/ is Ban zijn epgen Hoon doodt gheflas 
gen; gelöck hp gedaen hadde / geſchiede hem / 
na bat hp een wijl tjdts ín de gevangeniſſe te 
Water ende broode meteen pferen Eeten om 
ben hals gefeten hadde; die hem ooc berweet 
dat hp ín (ulcker voegen beel Menſchen hade 
be boen flerben- 

Cofroes 
wWort ban 

SMSIROES XXIII. Koning. 

Siroes zijnen Vader bus ellendigh omghe⸗ 
bracht hebbende / ig Wel aen be Kroon gekor 
men / doch heeft niet lange gebeerft/ want ten 
dupzde waer een Jaer: Fn welcken tijdt hp 
allede EChziftenen/ die ín Perſſen ghevangen 
waren/ log gelaten heeft/ alg mede Sachari- 
am Den Patrtarche ban leruſalem met alle des 
Kercks ornamenten thupg gefonden, 

Kort Verhael der Hiftorie, 
Ap neEsiR XXIV. Koning. 

Ja be doot Han Siroes heeft geregeert zün 
Sone Adhefir, die maer 7. maenden regeer» 
de / Want Sarbara Die langen tjdt op Het Kijck 
ghepzetendeert hadde / oBer-liep hem ende 
doode hem, 

SARBARA, XXV.Koning. 

Fu de vreughde / waer af hp 'tgentet fo 
lange gewenft hadde/ en is Sarbara niet lange 
gebleben/ want de Onderdanen dooden hem 
ua fes maenden / alg ntet znde upt Konings 
Weken bloede, 

BorN AN, XXVI.Koning. 

Na dat de Perſſianen ban Sarbara ontladen 
Waren/ ig ín zine plaetfe gekozen eenen Bor- 
nan, Sone Han Coftocs, die oock maer fest 
maenden vegeerde, 

HorMrsDa II, XXVII Koning. 

Defen Hormifda geſuttedeert znde / ig gez 
weeft de laetſte uyt den ſtamme Artaxerxis, 
onder wier be Sarazijnen ende Mahometa⸗ 
nen geheel Perſſen innamen / ín den jare 534» 
ende geleden 413. na Dat Artaxerxes dien den 

arthiers ontweldight hadde/ ghedoot heb⸗ 
en Artabanum, haren oberſten. 

Van de Mahometaenſe Koningen van 
Perffen. 

Om nu te befchtijbvende Genealogie ende 
Succeſſie der Arabiſe / Die Perſſẽ befeté heb⸗ 
ben/ tſedert dat het Mahometiſdom ín die 
guartierẽ ingevoert ig/ dat fg fo verwert / eñ 
die Daer af geſchreven hebbẽ / (preken met fa 
cleyne o2dze/dat ter noot den Hefer daer ee⸗ 
nich onderrichtupt-treckêfoude konnen. La⸗ 
tende dan de Dingen in hare dupfternig; nadië 
oock dit Kopt begrijp niet toe en laet/Dat wp 
Bier over heel thtg befteden/falt genoegh zĳn 
tefegghen dat de Arabiers defe Landen lang 
befeten hebbende/ De Turcken daer in gekor 
men zijn / ende haer Baer upt gedrev hebben: 
be welcke verder treckende/ guamer in AGa 
Minori,alwaer fp die Monarchye op-geverht 
hebbẽ / die wp tegenwoordigh fiensupt twelcs 
Be getrocken zyñ De Noradimnen ende Saladi⸗ 
nen/ die naderhant in Paleſtina fo heel quaets 
ben Chriſtenen aendeden. Maer deſe verd, 
ven zinde / ſo uyt haer Landt Turkyen, Ak 
upt Per(len, Door De Tartaren; Is Hoog bers 
andering ban Voltkeren / oock be verande⸗ 
ving des Stacts der Provintien ghekomen: 
Want Sacacay, den. Beoeder ban den grooten 
Cham van Tartatien, hebbende te boren inges 
nomende Landen ban Margiana, Sogdiana 
ende Bal riana, zijn die oock genoemt de Bijcs 
hen ban Sacatay, gelijck die noch tegenWwooze 
digh genoemt Worben. Na defe/ Ocaracham 
ufurperende be Gijcken Medien, Parthien,ens 
De Perffen, wilde hy / dat alle bit ghehuchte 
foude genoemt morden Azamia, Wier upt fB 
abefproten/ bat be Perffianen genoemt wor⸗ 
ben Afamianen. — rte 
Dit gellachte ban Tartaren regneerde ín 
Perſſen ontrent banden Fare 1260: tot bat 
Tamerlan ſich ban bp-na gheheel @ztenten 

Meeſter 



van de Koningen van Perſſen. 
* Meeſter maeckte / na dat hy den Turckſen 

Kepler Bajaſethem verwennen hadde. Want 
upt De Kinderen ban Tamerlan zijn geſproten 
de Koningen ban Perffen; die gevegeert heb⸗ 
ben tot den Sophy toe:welcken tijt niet groot 
was / namelijck banden Hare 1403. af tot 
1478, So dat deſen grooten Vſunchaſſan, die 
fo lange met ben Türchken ſtreedt / een Done 
Was ban Tamerlan, ofte van een zijner Sos 
nen/ nadien de Landen ban Sacarhay fonder 
oorlogh gebleven zijn onder tgebiedt der Ko⸗ 
ningen ban Perffen/ tfedert dat Vſunchaſſan 
daer eenen lauſa upt verdreven hadde/ Dies 
men ſeyde bat noch upt den lamme Der ou 
Der Sarazijnen gefproten was, 

VSVNCHASSAN, ofte As sAM- 
BE Y, Koning van Perffen. 

Vfunchaffan albug eé bredigh befitter zing 
Rijcks geworden zijnde/ verbont fich aen den 
HKepfer van Trapefonda, trouwende Delpi- 
nacaron, Diedefen Chriſten Kepſer hem ten 
Bouwelijcke gaf/ op dat hp van hem hulpe 
foude verkrijgen tegen Mahomerem II, Kep⸗ 
fer ban Turckyen, die tegen hem oozloghde. 
Deſe verkreegh ban haren Man in vephept 
des geloofs te moghen leven/ ende teelde bp 
Vſunchaſſan eenSone/enbde drie Dochteren/ 
waer Vande oudtfte vertrout Wiert aen Sc- 
chaidar, den Pader Ban Der Sophy, ende 
d'andere twee bleven bp de Moeder / doen ſy 
met verlof ban haren Man bertrock om in 
eenigheyt te lesen in eẽ Stadt ban Aflyrien, 
genaemt Ifcartibiert,alwaer (p op s Ronings 
koften met hare Dochteren op-Beboet wiert 
tot dat fp fterf/ ende begraven Wierdt ín De 
ftadt Amides, 

VfunchafTan heeft om zijns Wijfs Vaders 
Wille met den Ture geoorſoght; die doch eyn⸗ 
delijck ban Haer berwonnen 18/ ende upt zijn 
Rijck van Trapefonden verdreven; Vſunchaſ⸗ 
fan hier om ende om meer andere Dingen het 
oozlogh met hrm volherdende / heeft ef wijle 

Vfunchaflan tijdts tegen haer geluckelijcken geoorloght / 
oorloght ges ende tot verfchepden-malen teel volcks ahe⸗ 
luckelgeken. Jagen ende om-gebzoeht. Maer heeft epndez 

Ick een groote neberlaghe Lan de Turcken 
ontfangben/ met verlieg zijns Soons ende 

: noch 10000. dooden Lan zijn bolck, 
Hy hadde bier Sonen / dD'ourfte ín den Gee 

melden Slagh omgbebzacht zynde is hem 
tĳdinge gebrocht/zinde bp be ſtadt Solun,hoe 

Zin fone Dat den tweeden Vgurlimehemerh Lan hem 
Vgarlime. af-gevallen wag/ ende met eenigh bolck de 
* J Stadt Siras ingenomé hadde / ende zijn Lant 
Bn * vaſt ronts· om af-liep. Bier teghen heeft hp 

eenigh bolck gheſonden / ende terftondt mede 
ſelfs ghevolght / twelck zynen Done berner 
mende / is geblodẽ na Bajaferhem,den Turck⸗ 
fen Keyſer/ die hem ín vriendtſthap aengeno⸗ 
men heeft / ende hulpe tegen zijnen Dader bez 
looft / die hem een doodt-bpant was. 

Albus ig Vgurlimehemech met eenighe 
Turchkſe troupenín zin Vaders Landen ge 
vallen/ende heeft alles ten bupze ende ſwaer⸗ 
pe geftelt. Doch Heeft Vſunchaſſan hem eeni⸗ 
ge troupen teghen gefanden/ om zijnen loop 
te ftutten: Dan meeft op bedrogh upt zijnde/ 
heeft hem met liften ghr grepen, Mant veyn⸗ 
fende fich over Dit leelijcke ſtuck zijne Soons 
ín een haeftige ſieckte ghevallen te zn/heeft 
korts daer aen Det gheruchte doen ftropen/ 

Bp leght zij⸗ 
nen ſone la⸗ 
Gen. 

Dat Hp Han hert-fweer geſtornen was / laten 
De zn Wbich-upt-baert bperen/ na behoor 
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ren / als of hp doot hadde geweeſt / eñ ſendende 
Brie ben aen alle De Provintien / door hulpe 
zijner getrouwfte Dienaten/ van zijne doot: 
dock en hadde hp in vele ſich niemanden 
dan Defe Bertoont/ fo dat tgemeene bolck des 
fe falke lichteluck gheloofde: Defe zine ghe⸗ 
trouwſte ſchreven oock terftoudt aen zijnen 
fone Vgurlimebemerh dat zijnen Wader doodt 
was / hem biddende, hp tilde doch De Kroos 
ne deg Rücks / alg naeſte Erfgenaem zjnde /· 
nu komen aenveerdẽ. Deen twee drie mael Becht hem 
door hepmeiicke Boden daer af verwittight in zvn hof/ 
zynde / veeft het gelooft / ende ig met een deel 
volcks gekomen inde Stadt Tauris, alwaer 
Dhr ban een deel volcks ghelepdt fg geworden : 
in het Palleps/ alwaer hp zijnen Dader ghe⸗ Ende deer 
fondt ende wel te paffe vont / die hem firackg bembera 
vatten ende verworgen liet/ fonder ergheng Worgen, 
op achtte nemen/ noch op Soonſchap noch 
op Erſgenaemſchap. : 
Jade doodt ban defen Vgurlimehemeth, 

beeft Vfünchaflan een groot Bep? doen bere 
gaderen/ bepnfende te willen oorlogen tegen 
Den Turch/ maer was om den Koning der 
Georgeanien te over-rompelen/ die hem bps 
ftant te doen tegenden Turck ghewepghert 
hadde. Doch is dit doop een (omme geldts 
afgbekocht/ behoudende een Sterckte op de 
paſſagie / genoemt Tifis, Heeft hem na Tau- 
ris vertrocken / alwaer hp inden jare 1478.gee 
ſtorben ig’ na-latende bier Sonen/ dzie ban 
eene Moeder / ende een Ban Defpinacaton, 
Pꝛint eſſe van Trapefonden, Be welcke 21. ja⸗ 
ren oudt zijnde / vAn zijne Beroederen ver⸗ 
worght is / níet willende dat den Sone van 
een Ehriſten Wrouwe/ die hp oock int hert 
goede gunſte toedroegh / aen de Kroone ee⸗ 
nigh erfdeel foude hebben, 

laAcvaB PAT rsCH A, II. Koning van 
Perffen, uytden ftamme van V sv N= 

CHASSAN. 

Den tweeden der Sonen ban Vſunchaſſan 
bie ghenoemt Was lacub Paufcha peraccoze 
deerde met zÜnen Derden Broeder Mango, 
het welcke beroozfaeckte dat den oudtften 
bluchten mofte/ ende laten lacub Patifcha alz 
leen Koning / ín denjare 1479, Wefen 0Ozs 
laghde met den Soudaen ban Egypten, die 
zijne Mamelucken tot ín Aſſyrien toe fandt/ 
intjaet 1482. — 55 den Egpptenaer 
berwonnen/ upt Aflyrien ende Mefopotami- 
en verdreven ín den zare 1487. 
Delen lacub hadde ghetrout een Dorhter 

beg Princé van Samurra, ende Was oorſaeck⸗ 
fier zijns verderfs. Want fp een Boel heb⸗ 
bende onder deg Konings Edelen/ die fp lies 
ber fagh/dan haren Man / heeft met hem gez 
raetflacgbt/hoe fp hem / te wetẽ / den Koning 
lacub, ombrenghen fouden/ ende haren Boel 
tot Koning ftellen;p wetende dat haren man/ 
komende upt de Badt-ftove ghemepulijcken 
dranck / ende dat feet heftigh / heeft een ſchern 
ende fel vergiftigh tooghfken met haren racub Pati- 
Boel toeghemaecht/ twelck fp hem / upt De ſcha wor 
Badt-ftove komende / ín een gouden kop te ban zjn 
Gemsebt gebracht heeft/ met blijder ghelaet Dzouwe 
dan ſp wel ghewoon wag/ doch bleecker van bergiftight. 
berwe ; Wp hier over nadencken krighende / 
heeft gewilt/fpfoudeeerftdrincken/twelck _ Deerlijcke 
fp dede / ende boen gaf hp't zijnen Sone / oudt ſpecktakel. 
tuſſchen de 7. ende acht Garen / Die dronck 
gock/ ende daer na hp; fo dat fp alle drie dooz 
de groote fcherphept ende felhepdt des ver⸗ 

Rm gifs 
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gifg alle drie voor middernacht doot geweeft 

zjn. Dit maeckte een groote perflagenthept 
Int Bof/ende dooz tgantfe Giek, waer af een 

pegelijck (die maer Han den bloede tan V- 
fünchaftan wag)een ſtuck gepluct heeft/Want 
den Broeder. Mango oderleden WAS, 

IvravEr III. Koning van Perffen, 
uytdefen ftamme. 

lulaver, @om des overledenen / is geſutce⸗ 
deert/ bie maer Drie jaren en regeerde / bez 

drijvende nietg dat befhzijveng-waerdigh 
was. 

BASYNGIR ‚ IV,Koning 
van Perſſen. 

Deſen Bafingir was de gene/ die de doodt 
Beg Conings lacub berockêt hadde met zyne 

Boelinne / ende regeerde maer 2, Jaren. 

RvsTAN, V. Koning van Perffen, 
uyt defen tamme . 

Na deſen is gefucredeert eenen Ruſtan, een 
jongman Wan zo. jaren / ende regeerde maer 

feven jaren. egen defen heeft Den Dader 
ban den Sophy oorloge gevoert / die genoemt 
was Secaidar, ende getrout hadde (fo gefept 
ig) be oudtfte Bochter Ban Vfunchallan, ens 
De was het Hooft der ghener die naderhandt 
De Sophys genoemt zjn geweeſt / ende den Al- 
coran berwerpen/ Golgende de uptlegginglie 
ban Haly, een Dchaon-fone Mahomets, Die 
ín de ſelbe Leere eenige nieuwiahepden ín 
geboert hadde, 

Onder defen Secaidar warender veel hier 
ende gints / die zijne opinie na-bolghden/ en⸗ 
de hem alg een Heyligh Menſche eerden / de 
welcke fich te Ardevil onderhoudende/ cen 
Stadt niet wijdt vant Meypz Valthan gheles 
ghen / aldaer het Volck zijne leeringe ghe⸗ 
preeckt/ ende een groote menighte tot hem 
getrocken hadde. Bp hadde ſes kfnderé/ drie 
Donê eñ drie Dochteré, was ef doot-bpant 
Der Chziftené. Dede met zijn bole bele courfz 
fen opde Circaſſiers, Die haer ſeer gheparft 
bindende Lande Sophys, namen haren toes 
blucht tot den Honing ban PerfTen, Die doen 
Alamuth genoemt was. 

Alamuth VL Koning van Perffen, 
uyt defen ftamme. 

Defen Alamuth, was Rufthan, gheſucte⸗ 
beert/ ende was doen te Tauris, Doenmen 
hem tüdinghe bracht/ dat Secaidar de Stadt 

erbent ínghenomen hadde/ geleghen aen de 
Cafpife Dee/ ende beguaem zijnde om Lant 

XXXII. 

eene Landt int andere te trecken / alg heb⸗ 
bende maer een engte tuſſchen bepden. Dit 
heeft Alamuth bewogen een Leger tegen de 

Secaider Sophianen te ſenden / die Dun oock berepdt 
Kom te bels Maechten/ ende aen malkanderen komende / 

Kort Verhael der Hiftorie, 
ben hale mofte laten. 
De kinderen ban Secaidar deſe tydinghe 

vernomen Gebbende/ontuloden/ een fn Naco- 
lien, D'ander te Alep, ende den derden na eenn 
Splandt genoemt Armiming, gelegen in het 
FBepy Vafthan ofte Gelucalath; Deſen wiert 
Ifmaël genoemt/ontrent 13.of 14. jaren oudt/ 
fchoon ban Wwefen/ groot ban ſtatuere / upt 
zjn wefen groote dinghen ín toetomenden 
beloovende : ende ig Ban eenen Armeniaen⸗ 
fchen Priefter aldaer —— opghe⸗ 
vᷣdedt / wantmen hem aen alle kanten ſochte 
om te — — heeft oock alle zijn leven des 
fe plactfe van Ármiming feer in ghedachten 
gehadt / ende den Ehziftenen/om deſes Prie⸗ 
fterg wille/altijt ſeer goet gunftigh geweeſt. 
Pan Armining, na eenige jaren / ís hp ghe⸗ 
trocken na Chilan, hem bp tenen Gout⸗· ſmnit 
onderhoudẽde die mede vande Bopbpaenfthe 
Derte was. Wan daer heeft hp ditkmael aen 1nmacl een 
zijne Werienden naer Ardavil overgeſchreven / fone Secai- 
met de welcke hp doo? fecrete Boden en⸗ dar handelt 
de Wieven ban zijne fake trackteerde/ ende Doo: ſecrete 
hebbende eyndelijck / na haer goedt-duncken —— te⸗ 
op alle faken goede ordee gheſteit/ Hebbenfe Eni > 
boorghenomen de doodt zijns Vaders Secai- — 
“dar eñ der Sophyanẽ / die by Derbent geblevẽ foozten ín 
waren / te wreken aen den Koning Alamuth. Ardevil, 
Den eerſten genſiagh ban Imael was op Eerſten 

het Kaſteel van Maumutaga, ghelegen op de rene ba 
Caſpiſe See / twelck hp met verraſſinghẽ in⸗ — theel 
nam̃ want weynigh Krijghſ volcx daer bin⸗ zafteer van 
nen zünde / ende niemandt op hem bermoe · Maumuraga, — 
den hebbende/ was hem met Den zijnen dít 
licht omdoen. Dit Kaſteel diende haer tot 
een bertreck/ Wanneer ſy eenighe uptballen 
gedaen hadden/ alg liggende op een omtwine 
bare plactfe/ ende middel hebbende om ban 
de Cafpife Zee alle lf-tocht in te krigen/om 
dat alle de Schepen aldaer aenkomen ende 
havenen. Bet geluck diende Iſmaeli noch / dat 
in het Stedeken / onder aent Kaſteel gelegen / 
een onwaerdeerlijcken Schat ghevonden 
wiert / met welck gelt hy began Soldaten op 
te lichten der Soldaten herten te winnen/ 
ende den Princen ghefchencken te doen. So 
dat hy / teñ tide dat hp't Kaſteel innam/maer 
tweebhondert Soldaten en hadde / nochtans 
ín korꝛten tjdt wel If ofte 6ooo, Sophya⸗ 
nen onder ffch hadde/ met de Welcke bp de 
Landen van Alamuth begon af te loopen/ens. . 
de Landen te winnen/ alg pretenderende bat 
hem de Ltroone toequam / om bat hp gebogen 
was upt een Dorhter van Aflambey. — 
_Alamuth om bander zijde ſiende donmoge⸗ 
lÜckhepdt om hem Maumuraga te ontweſdi⸗ 
ghen / en wilde oock geen BHepz teghen hem 
fenden/ denckende/ dat Hp fich met dit ſtuck 
vernoeghen foude/ ende teeniger tijdt Dier of 
daer wel verraſſen foude/ hieldt hem ſtille: 
Boch Ifmael epndelijck een groot Bep? bere 
gadert hebbende / íg Loor de Stat Sumachia 
gekomen/ heeft Die belegert/ ende ingheno- _ 1fmael 
men. Dit is een groote ende rijcke ftadt/ ges Neemt De 
teghen tufichen Armenien ende Medien, níet —— Su- 
wijdt ban De — Zee; ende Sermangloli, PACHA in. 
Coning ban de felbe/ ſiende hem niet mach» 
tigh genoeg} te zijn den Sophianen hooft te 
bieden/ ontoloodt/ eũ begaf ſith op zijn Caf 
teel Califtan, welck omwinbaer was. Fn des 
fe ftadt dede Iſmael eẽ ſchrickelijcke mooet/ 
makende hem ende alle zine Soldaten als 
daer uptermaten rick; fo dat zn mildigheyt 
ende dapperheyt door gants ige uptgekres 
ten wíerdt; twelcke vele Luyden betweeghde 
hem aëte hangẽ / alleê om haer rüt te we 
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van de Koningen van Perffen. 
Deſe geluckige aenflagen Iſmaelis Alamuch 

ter ooten ghekomen zinde / heeft alle zyn 
machten bp een vergadert/ ghelijck oack ben 
Sophy debe/ Die oock om hulpe ſchzeef acn 
den Coningen van Iberia, de welche Drie was 
ren / d'eene genoemt Scanderbey, den anderen 
Gargarambey, ende den derden Mirfambey, 
beloobende alle be Ehriftenen doaz gantſch 
Pertfen te fulfen bebzijden (want de George 
anierg doen pzofeffte Lan de Chriſtelijcke 
Beligie) ende noch alle die hem volghen ſou⸗ 
den / gantg Rijck te maken. Deſe Dyie Prine 
ten fonden hem elck zooo, Kupteren / ende tot 
booo, Iberiers / het ftoutfte ende ſtrijtbaerſte 
Volck in gantg Orienten: Deſe bp hem te 
Sumachia komenbde/ Wierden Gan hem feer 
Vriendelijk ontfangen/ ende befchonchen. 

Alamuth doen noch} maer 16. jaren/ ende 
Ifmael 19. jaren oudt zijnde / ſiende het groot 
gereerfchap zyus vpandts / is getrocken op 
f'aurís,ende Gan daer nASumachia,met voor⸗ 
nemen ban hem te Beftrijden / ende Iſmael 
hem te gemoet gekkomen/ vergefelfchapt al- 
leenlijck (fomen ſeght) ban tuffchen de 16. 
ende 20000, Mannen. Befe twee zonde ende 
touragieufe Princen ontmoeteden malkan⸗ 
deren tuffen Tauris ende Saumachia,bp een 

Kiel groote Aiviere / die d'een ende D'ander tot een 
Umacl bere ſchepdtfei diende. iIſmaei deg nachtg daer oe 
ad — ber komende / is boor den dagh op Alamuths 
Uftigbepe. Leger gevallen / ende cer her te deghen dagh 

was / een grooten hoop zijns volckg berta: 
ghen / dfe in den llaep meeft verraft ende aen⸗ 
geeft Wierben/ fo dat Alamuth ſich met een 
lepn getal ban de zyue ter nauwer na Tau- 

ris falneerde ; het Welke na bier Daden ru⸗ 
: fterig ban Ifmacle berent ende ingenomen ig. 
Onumen⸗ Aldaer heeft Iſmael een Groote Wreedthepdt 

fehelgche pr bedz ven / alles omberngende/ ende voorne⸗ 
venen: meſock Get gantfe geflachte van lacub, tot op 
innemé beg DE ſwangere Drouwen toe/ Die den buyck 

tabs opengefneden wierdt/ De vrucht daer upt gez 
auris. haelt/ ende tegende Verde geworpen: Bier 

mede noch niet verſaedt / heeft hy den dooden 
noch beoorloght / doende Tacub ende andere 

eeren opdraven / als mede aller bie nde 
Dlagh van Derbent gheweeſt hadden/ daer 

zijn Wader Secaidar ghebleven was / wiens 
beenen hp alle op de Marckt bp cen bzengen/ 
ende openbaer berbranden liet, Ende om 
noch sinen luft int bloedtLergieten meerder 
te bewüſen / heeft hp drie openbare Boeren 
voort laten brenghen/ende Die allelaten ont⸗ 
hoofden: alg oock noch 400. annen ban 

‚ Katt allede Alamuths ge'oolgh; Oock liet hp alle be Hon⸗ 
‚ Bondt den binnen Tauris baoden/ om welche oo2far 

tispooden, He weetmen niet: ende am zijnen wreeden enz 
de bloedt-doeftigen luft bol op te geven / heeft 

Ale oock hy zin eyghen Moeder doen dooden / die hp 
sin epgen ontſagh / als zijnde van den Geachte ban V- 
Moeder, ſunchaſſan, ende noch jong doe fP haren man 

Secaidar gerloor/ aen een anderen Beere bere 
troudt wag/ ín Perſſen / een ban de ghene díe 
mede in den Dlagh Lan Derbent gheweeft 
Badde: want hier upt beelde kyſich felben 
in / datſe haren eerften man hatede/ende haer 
bertrout hadde / om datfe dachte datde bzucht 
Die bp defen man geteelt foude worden / noch 
teng aende Kroone mochte caken/ ende bie 
banden eerften bedde daer af berooven. Ale 
dus ig de Lifte der Koningen banVfunchaf- 
fan opghehouden / ende heeft een dzoevigh 
tynde genomen. 
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Geflacht-Regifter der Sophy- 
fche Koningen van Perffen. 

IsMAEL SorPrnHyY, 1. Ko- 
ning defes Stams. 

Ifmael fich albug ínt gebruyck deg Aijckg 
geplant hebbende/ heeft zjn victorie ende rie 
geut bepbe te gelijck getontinueert tegende 
ghene dte hem wilden Wederftaen. Dit ver⸗ 
oorſaeckte / dat bele hem quamen te Voet vale 
len/ ende De handen kuſſen / dzaghende venen 
@Tuiban optepnde roodt/ twelck het teycken 
der Sopbranen is / niet teghenftaende datfe 
anderg int herte waren, @erwijlen dat If- 
mael ny te Tauris met zijn? Kapitepnen goet 
thier maeckte/fo komt Muratchan, ben Sul⸗ 
tan ban Bagaderh, Iſmmaclem alhier beooglas 1gnael wort 
ghen. Dan alhoewel dit hem feer na⸗ ging / van Murar- 
beeft hp nochtang zyn macht bp een Berga? chan beoor⸗ 
dert / de Doldaten gemoedight/gelijck Murat- logbt, 
chan oock dede / ende zijn Hant-gemeen ghee 
Worden, fo dat ben ftrydt een gantfen dagh 
geduprde / ende dat met fulcken halftarchige 
bepdt ende bloedtſtortinge / datmen ghelooft 
ban Dazij tijden af nopt fodanige Bataillie ín 
Peren geflagen was evenwel íg de bictorie ienbp os 
aen lfimaelis zijde gebleben/ ende is D'ander vermin int 
ghenootſaeckt gheweeſt naer Babylonien te 18. faer zjns 
vluchten. Defe lagh gefchiede int jaer 1499, oudere 
ín het 18, jaer deg ouderdomg Iſmaelis. doms, 
Ifmael heeft hier na gerefolweert de Pro⸗ 

Bintte Diarbek ofte Mefopotamien onder zĳn 
Bewelt te brengen/ Wetende dat het van outg 
ber onder 'tgebiet der Perſſianen gheftaen 
hadde / ende was doenmaelg onder het gee 
biedt ban bele particulfere Beeren/ onder 
audere aen ben Sultan Calib ban Afanchi- 
fi, die hem De Banden quam kuffen/ ende 
den rooden Tulban aennemen/ hem aenbies 
dende zijn getrouwen ende oprechten Onders 
danen te Willen zn, Dit heeft hem fo wel 
behaeght / dat hp hem in zijnen Staet beveſ⸗ 
tight / ende zijn Suſter ten Bouwclick gegee 
ben heeft. Gelücke couctoifpe heeft hp oock 
ghebruyckt aen fommrge Turcken die upt 
Nartolien quamen: Welckers Opperfte was 
eenen Vftagialu Momutbeg , dien Imael het 
Gouvernement ban Diarbek gaf / behalven 
De Dteden Aranchef ende Amidas, die Ip zije 
nen ſwagher behouden liet / namelijck Calib 
van Azanchifa. Doch íg befen Vltagialu Mo- 
mutbeg, boor een ſeker krackeel tuffen Bun 
bepben opgerefen/ korts daer aen/ door hul⸗ 
e Iſmaeſis, daer geheel Beere ban geworde, 
aende nfettemín onder de befcherminghe 

banden Koning van PerfTen, 
Deſen Iſmaẽl Geeft mede beoorloght de 

Aliduliers,een bolck ín Armenia Minor: geles 
gen / eñ heeft daer toe fn denjare 1810. eenigh 
bolck bpeen bergadert/ ende derwaerts gez 
fonden: epndelijck de Dtadt/ Ceſarca hero⸗ 
bert hebbende/ die ban den Sone Abiduli, 
genaemt Carbey, bewaert wierdt / ſich vant 
gantſe Landt Meeſter gemaeckt / ende Car- 
bey met zijn eyghen handt onthooft: ende 
rondts· om int Landt groote bloedt-floptíne , —— 
getoegelaten. Beeft oock znẽ Predecefſeur ocd-nore 
berraden/ ende boog hem ghebzacht zinde / frigen aerc. 
ſelfs dooefioten. hd 

Defen Oorlogh ten epnbe zÚnde/ heeft hp 
eencu nieuwen aengeflagen met den boorges 
melden Muratchan, ende dat ep feer lichte 
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pretenfien/ namelück / dat hp na de doodt 
— Afarhuth in poſſeſſie gheſtelt hadde van 
De ſtadt Siras, Metropoſitaen ban Perſſen. 
Deſen Muratchan vertwuffelende in zine 
victorie / heeft gefanten aen Iſmaelem geſon⸗ 
den / maer die heeft hy doen onthoofden / als 
Dit voor een verachtelcke daedt nemende / 
dat hp niet ſelfs gheko men was. Muratchan 
bit vernemende / vreeſde dat / ſo hy bp hem 
quam / hem wedervarẽ ſoude tgene Alamuth 
weder geyaren was / heeft zijn Bep? af ghe⸗ 
dantkt /behalbven ; ooo, Mannen van de be fte 
Daer upt/ ede bloodt na Alep: ende komende 

Neemt de Aen den Phrar, heeft de Bruggen achter hem 
blucht naer Doen afbreken, tot zynen grooten ghelücke; 
Alcp. want ben Sophy tiet hem met eeng fo beel 

Poltkg bervolgen; ende en was niet fo haeft 
gepaffeert/ of ſagh zijnen bpandt achter hem 
Die hier Door weder-heeren moften/ ende fal- 
Beerde ſich in Alep, alwaer hp met den Ali- 

… duli op de koften deg Soudaeng van Egypten 
onderhouden Wiert. : 

Ben Cham van Tartaryen, deſen zijnen 
boort-gang benijdende/ ig in zijn LTandt ger 
valfen/ onder pretert van het graf znne Pro⸗ 
pheetg Mahomets te Willen befien/ Doch ig 
ban hem geweygert / ende alles hem afgenoz 
men. Beeft Sermandoli, den Koning ban Se- 
van, Dat ig/ Meden, om dat ie tberbont tuf 
fen hun bepden gemaeckt / ghebroken hadde / 
ontryckt ende berdzeven: Ende alles beheerſt 
tot fo wijdt langs be Caſpiſe Zee / alſſer pets 
bekent was / beginnende van den Bergh 
Tauro af. ; 
So dat defen Sophy fnfa grooter eere ons 

Derde Sine wag/alg of hy hari God geweeſt 
Ware/ ja noẽden hem openbeerlijrken Schi- 
ach, twelck Godte feadhen is: Ende liet op 
zijn gelt Aaen: Illahe Illallaha Muhammeduis 
efulallahé, dat ig te ſeggen / Daer is maerec- 

nen God, ende Mahomet is eé Bode van God: 
Ende aen d'ander zijde flondt Ifmael Halifc, 
Hillahé,batg te fegigen/ Iſinael is Godts ftadt- 
houder. @nde fo pemandt opzecht bidden 
wilde / die en gebzupekte maer defe woorden / 

iſmael laet Schiach vervulle u begeeren, ende fy u goet- 

fih Godt gunftighinuweaenllagen. Hp beranderde 
toemen. Dock de fopmen der gebeden die Mahometh 

Sngeftelt hadde: Do dat die gene / die fo heel 
weetheyts bedrevẽ hadde / zyn epen Moe⸗ 
der omgebracht / die een Ketter In zijn eygen 
Wet wãs / het Landt met bupt ende bloedt 
vervult hadde / wierdt noch bande zjne als 
een Gob gheacht/ja liet hem ſelfs noch fo 
noemé. Daer fiet ghy doot welcken begin de 
Sophianen aen bat groote Bijch gheraecht 
zĳn’ datſe tegenwoozdigh befitten. 

Na defen oorlogh ig een ander opaerefen 
tuffchêé hem ende Selun den Kepler van Con- 
ftantinopolen. efen aende Kroone geko, 
men zijnde / heeft Ifmacl hem willen congra, 
tuleren / ende fondt berwaertg eenen Am⸗ 
baffadeur / die eenen Arooten Leeuw mede 
nam/ om den Kepfer daer mede te vereeren. 
Selun, ooxfake Wag eenen ouden haet / dít 
gualtick uptlegghende/ mepnde dat hp hem 
híer don? zijne wreetheyt wilde verwijten / 
Was feet Berftoort / ende lict den Ambaſſa⸗ 
beur aenfeggen zĳn berlof om Dadelrick te 
vertrecken upt zijne Tanden / hem mede gez 
Bende eenige groote Vecht · honden / hebben» 
De de Muyſen gants beblnedt, Himacl dit hos 
rende/ig dapper vergramt geworde, ef nam 
voor ſich / hem des ſpottinss te berdelben, 
Geckende tot bíen epnde op hem zúnen Pez 
Be/ Die na zijns Vaders doodt / bzeefende Sc- 
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Kort Verhael der Hiftorie, 
lun, fich in Perffen hab moeten bergen. Dee 
fen qaf Ifmaecl eenigh bolck / ende daer mede 
trock hy in zijng Neefs Landt ; dat allefing 
verwoeftende, Sclun dit verſtaende / is opge⸗ 
trotken met grooter macht / ende in berſſen 
gevallen / terwijlen dat den Sophy langs de 
Bpycamife Zee oorloghde / die / fo haeſt hpt 
vernomen hadde / hem teghen trock; ende is 

doen den bermaerden Slagt gefchied te Zal jm, 
derana, daer Ifmael de nederlage kreegh / ene in venen 
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pe fich tec nauwer noodt fn een modderigh perrdach gez 
Maras ghefalveert Li 
meeren⸗ deel zyns volcks / ende alle zijn Das 
gagie; int jaer 1513, In dit vervolgh heeft 
Selun be Stadt Tauris ingenomen / ende die 
een wijl befeté hebbende / heeftfe geplondert/ 
ende een doedt ghetal der Inwoonderen na 
Conftantinopolen geboert , Iſmael zijn bere 
trek bernemende/ heeft hem ban achteren 
gellagen / ontdede cen deel ban zijn volck / ens 
de kreegh alle de Bagagie.Epndelijck zoja 
ren gereGeert hebbende / fg geſtorven inden 
jare 1525. nalatende bier kinderen / met een 
ſeer rupm ende treffelich Aijck / tot het welt⸗ 
Ke hp een geluckigh begin gegeben hadde. 

ScrHam ofte Xa, THAMAS 
ofte T HAC MAS, IL. Koning van 

Perffen, uyt den tamme der 
Sophyanen. 

XA Thamas, den oudtſten Sone ban If- 
mael, is zijnen Vader gefuccedeert/ hebben⸗ 
de door zn gantfche regieringhe altĳt pets 
met de Turcken te berrichten ; doog cenen 
Heere in PerfTen, genoemt Vlama, die deſes 
oorloghs boornaemfte oorſaeck was, want 
hp tegen zijnen Heere opgeftaen was / ende 
met den Turcken aenſpande. Solyman piel in 
zijn Bick met een machtigh Der, nam/ende 
beroofde de Stadt Tauris, ende liet daer een 
ſterckte maecken / ’twelcke doch koztg daer 
naer Van den Perſſen weder genomen Wiert, 
Dit evenwel en verhinderde niet/ dat Soly- 
manfich Heere ban gantſth Mefopotamien, 
ende Alfyrien, maeckte / ende Wiert in de 
Booftftadt Bagadeth gekroont Contng ban 
Perſſen, Hoog den Calife aldaer : ende daer 
naer een weynigh vertoeft hebbende/ ig we⸗ 
derom afgetrocken naer Tauris, dat feline in⸗ 
nemende/ ende dwang Thamas te bluchten, 
De Turcken deden daer doen Beel fchade, 
alleg ban daer mede-nemende Wat fchoort 
ende vreemt was; ende daer ontrent alles 
af-brandende . Maer Delyment, een Perſſi⸗ 
aeng kapitepn/beeft ko2ts daer aen rebenge 
gekregen, want bolgende De hinder-tocht na 
op’tfpooz/ heeft haer ban achteren berraft 
ende ontdaen/ ende Vlama inde vlucht gedzes 
ben: Do dat Delyment met grooter eere ende 
vꝛeuabde na zijnen Koning weder-keerde/ in 
Denjare 1536, den 13. Oetobrig. 
Sommige fchrijven/ dat van 1500. duyſent 

Turcken die ober den Phrat paſſeerden (een. 
ober groet getal) niet bohen de Boooo, ghe⸗ 
fonbt thuys en keerden. Thamas 53, Jaren 
geregeert hebbende / flarf inden jare 1576. 
nalatende twee Sornen/ Schach Ifimael ens, 
De Mahameth den blinden. pj 

SCAEH 

eeft/ Verliefende het Heel ontdaë. 
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XXXV. 

XXXVI, 

vande Koningen van Perſſen. 

SCHAEH IsMAE L III.Koning van 
Perſſen. 

Schach Iſmael, oudtſte Sone van Tha- 
mas, te ín fucceffie 3nen Dader aen de kroos 
ne gebvolcht:ig geſtorven een Jaer ende thien 
maenden / na dat hp het Bick Lan zijnen Va⸗ 
Der geerft hadde/ ende heeftaldusg Het Buck 
zünen Bzoeder overgelaten, 

ScHaEH Ma HaMED, toege- 
naemt den blinden, IV. Koning van 

Perflen, uyt den Sophianen. 

Na dat onder Itmael het Landt gebeel in 
roeré geraeckt was / om zijne groote Wrecdte 
heydts wille, is na dat Mahamed den blin- 
den aende Krone ghekomen was / Get ſelve 
wederom een wepnigh in ſtilte geraecht, De 
genoemde Troublen hadden Amurethem , 
Den Turckſen Kepler gorſaeck gegeben/ om 
ſommige aenftagé op Per (Ten boog te nemen / 
die oock ten Deele Wel gelucht waren: Want 
Den Baſſa / genoemt Multapha, die Bp dere 
waerts gefonden hadde/ nam het Fozt Eres, 
de Steden Saumachia,ende Deunenopy,ende 
bermeefterde Het gantfche Servan , doch zijn 
banden Pertlen eenige Steden weer-abenoe 
men : het gantfche Bick ban deſen Peince/ 
welcke maer fes jaren duprde / Wierdt met 
nemên ende Weder-nemen deurgebzacht, 

S49 
ScHAEH Ag as,V.Koningvä Perf- 

fen, uyt den Stamme van Sophy. 

Defen Prince nam de faken des Rijcks al 
bpder handt terwijlen zjnẽ Dader noch leef 
be; eude aende Kroon geraeckt zijnde / heeft 
den Curcken Tauris ontwelbight/ende Perf- 
fen ten meeftendeele upt zine handen geloft/ 
met geel nederlaghen/ fo aen d'een alg aen 
d'ander zijde . Doch heeft Treves met hun 
gemaeckt/ boo, een (ekeren túdt/als om wat 
acffems te (che ppen: Want den oorlogh is een 
wijle tjdts Daer na boornemeljek onder 
Achmeth , die tegenwoordigh regeert / veel 
bloediger / alg booz-henen aengegaen; Pp 
fandt Ambaſſadeurs aenden Kepfer Rudol- 
phum, ende den Aerdts-Bertogh ban Oo- 
ftenrijck, haer biddende / datſe met den Turc 
doch Geenen bzede maken en ſouden / om al, 
fo te beter zünen bpant te moghen ontdoen: 
Maer de laken der Chziftenen waren ín foe 
danígen ffandt ende dermaten ontnaept/ Dat 
bp fich tot het noodigbfte eerft voegen moes 
fie. Doch hp en heeft nfet naghelaten zijnen 
oorlogh te vervolghen / zijnde ín defen ſtaet 
noch inden Jare 1609, hebbende doen gere⸗ 
geert 33. Jaren. 

Dit ig int kozte Het gene ban de Koningen 
ban Perffen ghebonden Woet, fo bp oude alg 
neuwe Autheuren: reſteert nu/ dat wpeen 
Cathalogum gan de felbe flellen/om den Lee 
fer te meerder vernoeginge te geben ; die afs 
—— volgens hare ſtammen ende afkom 

en. 

Taren Getal der | Taren des| Maen- 
des we [Mona | MONARCHEN van PERSSEN, Fie [dn 
3427 1 Cyrus ende Ciaxares ofte Darius. 2 

1 {Cyrus alleen, Hie 1 

2Cambyſes. In deſen nam het ghellachte Cyri ee 7 5 
epnde , 

3 | Smerdis Magus. © 3 

3437 4 | Darius, cen fone ban Hiftafpa, 36 

s | Xerxes, 21 

6 |Artaxerxes. | 44 

7 [Xerxes 11, ban dien name, o 2 

8 | Sogdianus, o 8 

9 | Darius II, toegenaemt Den Baltaert. 19 

ro | Artaxerxes II, | 36 

11 | Darius Artaxerxes III, toegenaemt Occhus. 4 

12 | Darius IV. ban die naem, 6 
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Artaxares ofte Artaxarxes, 
Sapores 1. 
Hormifda. 
Vardanes, 
Vardanes IF, 
Vardanes III. 
Narfees, 
Mifdates. 
Sapores IF, 
Artaxerxes, 
Sapores III, I 
Varanes. 

lſdigertes. 
Varanes II. 

Varanes III, 
Peroftus. 
Valens. 
Cavades, 
Blafius ofte Lamafius. ; 
Cavades komt wederont unt Be gebangenis, 
Cofroës, 
Hormifda II, 
Cofrocs IL, ban Bie naem. 
Sirocs, 
Adhefir. 
Sarbara, 
Bornan. . 

Hormifda II, 

Afkomfte van VSVNCASSAN 
ofte ASSEMBEY. 

Vfuncaffan, ofte Aſſembey. 
Iacub Patiflu, 
Iulaver, 
Bayfingir, 
Ruttan, 
Alamuth, 

Afkomftevande SOPHYANEN. 

Iſmael Sophy. 
Schaeh Thamas, 
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der Koningen van Perſſen. 
dieven ban De Sophys,, Onder haer hooft: 

Ander kort Begrijp, der Ko- 
ningen van PERSSEN. 

I n-Leydinghe 

Eſe verkorte Hiſtorie derPerſſia⸗ 
nen / is fo bol van merck-waerdi- 
FE ghefaecken/ dat ſomen die wilde 
particulierlijck verhalen / volgens 

den Kegel / die door dit gantſche Boeck 
gehouden is / men veel eer een geheel ver⸗ 
hael / dan cen kort begrijp ſoude moeten 
maken ; ende ſoude die langheyt Ben Le⸗ 
ſer meer vberdrietigh dan nut zijn; want 
Dit verhael / alhoewel kort / fal den Leſer 
nochtans goet ghendeghen geven. Deſe 
berkorte Chronijcke der Koninghen ban 
Perſſen wort verdenlt in berjchhepden Fa: 
milien; d'eerſte begint ban Kajumaras, een 
ſone Aras, een ſone Sem, die een ſone 
Noachs was / tot Alexandrum Magnum 
toe / ontvent tenen tudt ban 1000. Jaren. 
Na Alexandrum iſſer Interregnum ghe⸗ 
weeſt / ontrent ban 0.jaren; endena de⸗ 
ſen / de Perſſen wederom in hare Domep⸗ 
nen gekomen’ iſſer een der afkomelingen 
ban Dareb in deſe gheſcheurde Succeſſie 
ghetreden / Die meer DAN zoo, jaren duer⸗ 
De; ſo dat dit eerſte ghellachte van Kayu- 
maras, eerſte Koning van berſſen, meer 
alg 1300. facen duerde. Ben laetſten Ko⸗ 
ning was laldegert Die onterft wiert Lan 
de Arabiers ende Califen ban Bagâder: 
Deſe worden Berdenltin drie ſtammen 
waer vant eerſte maer 17. jaren ſtont / en⸗ 
de was Homar: de tweede Was Ben-hu- 
mya, ende ſtont ontrent so. jaren:daer na 
quam Den flamme ban Ben-Abas, Die 
ſtondt ontrent 612, facen. Maer De laet: 
fte Califen en Droeghen maer Ben naem / 
want neder Probintie wiert beheerſt ban 
eenen Arabiſchen Woning. Defe zijn eyn⸗ 
Delijck vande Tartaren berdreben / onder 
haer hooft Chinguis kam, Die Alwolſta- 
cem, 58. Calife / ende laetſte / ban zijn Caz 
lifaetfchap afſtelde Door de vicktorieuſe 
wapenen zijns Kapiteyns Ola Kukam, 
een Tarrav/ Die Den Calife dooden liet, 
De Mogolen ofte Tartaten, upt Den ſtam⸗ 

_meban Chinguis-Kam Beerften ontrent 
97 javen. Na defe quamen de afliomſti⸗ 
ge ban Teymurlang, Die niet een voor een 
regeerden, maer hele teffens / twelck Dit 
gellachtin deſe Wiftorie alaevmeeft ghe⸗ 
bꝛoddelt maeckt / ende Dat Den tijdt ban | contensplatie van natuerlijche faken. 
200, jaren. Den laetſten defer ghenoemt 
Mirzab Abucar, Wiert berdzeben/ende gez 
doot door Kara⸗ Iſſuſt, ern Turck / ende 
Doen Was berſſen in tween ghedeylt van 
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man Cha Iſmael Sophy, Die Perffen bez 
gon in te nemen in den Jare rsor, welc⸗ 
kers afkomelingen noch tegenwoordigh 
daer over heerſſen. — 

NA Pat wp int korte berdaelt Bebben hân 
der Perſſiſe Koningẽ / die ober tfelbe ge⸗ 

regeert hebbẽ / van dat Cyrus ober haer Mo⸗ 
narchpe geftaen heeft / tot defen tijdt toe Hole 
gheng tgene fo Van oude/ als Lan nieuwe 
Schru vers daer af Berhaclt is: Do fal tegen? 
woordigh wel te paffe komen/ de o2dze ende 
fucceffie te laten ſien / fo die gebonden Wordt 
inde Jaerboecken der Perſſen ſelbe / ende 
byeeñ vergadert door Carik-Mirkond, ghe⸗ 
ek int begin ban dit kleyne Tractaet bez 
looft ig. é 

Dpfeght dan/ dat inde Pzobíntie ban A- 
zerbaion ofte Aderbaion, fo die nu ghenoemt 
Wozdt/die tot een Booft-fladt heeft de riche 
ende bermaerde ftadt Tauris ofte Tebris, ee⸗ 
ne det bolek-rijchfte ban gheheel Orienten, 
d' Inwoonderẽ fiende De deplinge ende ſcheu⸗ 
tinge/ die dagelijcks onder haer op-flonden/ 
am datfe geen Hooft en haddẽ / dat oper haer 
heerſte / kofen met gemepne bewilliginge ee⸗ 
nen Koning’ ghenaemt Kayumaras; Die eerft 
gantſljck wepgerde defen la fl te aenbaerden / 
achtende hem tat defen Stacdt te gheringh; 
maer ig fo overvallen met gebeden/ Dat hp't 
eyndelijck inwillighde: ende doen brachten fp 
hemopÿy een groote plaetfe/ ende de Gedepu⸗ 
teerde Kleeden hemm ín bp-wefen des gantſen 
volcks met kleederen / die Han het gemiepne 
bolck berfchepden waren/ ende een Wepnigh 
uptmuntender/fettende hem een Krooue opt 
booft/efitot erkenteniſſe va onderdamghept / 
ging lem een peder de Handen kuſſen/ twelts 
ke aldacr noch een maniere ig. Defen Kayu- 
marras, was / fo Mirkond fchzúft/ een Sone 
Aram, een Sone Sem, een Done Noalr, dier 
de Perſſianen Adam Affany-noemen/dats te 
feggen/ den tweeden Adam, want fo haeft hp 
Koning gekroont was / wilde hp Adam ghe⸗ 
noemt zyn. Bier upt ſchijnt de dwalinghe te 
fp:urten/ dat de Perſſianen ſegghen / datfe 
Adam tet eenen eerften Koning gehabt heb⸗ 
ben/ te weten/ dien / die onfer aller Wader ig, 

KAY vMARR A Ss eerfte Ko- 

ning van Perffen. 

Defe Loning/ alfa hp de eerfte int Gebiedt 
ober Perſſen wag/ alfo heeft hp oock Deerfte 
geweeft díe Aldaer ordre eñ Politpe invoer⸗ 
de / heerſſende dooz juſtitie ende dapperhept / 
zijne Onderſaten neerſtelck tegen alle vpan⸗ 
den beſchermende. 
Pp hadde eenen Sone / genoemt Naſek. die 

ſich in eenſaemheyt vertreckende ín de Pro⸗ 
bintie ban Damaoand, tſedert Aderbaion, ens 
de nu Hyerak genoemt / hem bemoeyde li de 

Ls 

fen is ín zine Butte doodt gebonden/ ſonder 
datmen oock wiſte Wte het gedaẽ hadde / oock 
niet zjn epgen Wijf, hebbende veel wonden 

| int Lichaem / epndeiijckt ig doch bernomen/ 
dat eenighe Booverg upt de naefi-ligghende 

Kara-Kyonlu, ende ban Akuyonlu, D'eerz ug! 
ſte dunden maer Go; jaren want wier⸗ Pꝛopintien dat ghedaen hadden: welck Ka rara 

yumarras bermemende / alle Wacht bp een 

Ben banden Akuyonluberdreben/heben: | vergadert beeft/ ende Haer teohen getrochen puc vrans 
Be tot een Dooft Ozud. Azembeck; Dit gez Á ín de contrepe van Macharek, enbe heeft al- oen, ende 

dachte duerde 34. Jaren/ende wierden ver⸗ daer zijnd Soons ek aad bele ome berwinrfe, 
u ff bzen⸗ 
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brengendt/ ende eenige gebangen nemende/ 
Die Gem in zn Landt dienen moften om ſte⸗ 
dente timmeren / alg Balk, die hy ghefticht ' 
eeft/ ende ooch Stahhar, daer hp zun Hof | 
telt/ Ardenel, Kabulftan, Komuz, Macrao, | 

Nachibem, twelck is / Gerion, Sagifton, ende 
Goms; Noch veel andere heeft hy ghefticht 
ín berfthepden Provintien) daer tfnner tYDt 
van gerppoken fal worden. Balk was cenfeer 
ricke / ende bevolckte Stadt, in de Provintie 
ban Vſbek. 

Bout ſte⸗ 
bin. 

SLANEK) II. Koning van Perffen. 

‚_Nazek zijne 9?ouwefwanger nalatende/ 
tg na wePnigh tdts bevallen van eenen So⸗ 
ne díe ghendemt wiert Siamek, oock bp zĳn 
Groot-bader op-ghevoet is/ ende in deg 
Lants Wetten onderwefen/ ende tot bequa⸗ 
men opderdom gekomen zijnde/ is hp met 
Wille beg voltks zijnen Succeſſeur nerklaert 
geworden · Hy epndeliĳck het rpcht og-feggen= 
de / heeft Dat felve gheſtelt inde handen Lan 
Siamek, díe korts daer aen op zijne vpanden 
gevallen is / heeft haer beftreden/ ende ver⸗ 
Wonnen/ doch de victorie dupy gekocht / want 
een wonde ghekreghen hebbende! ig korts 
Daer ban ghefto2ven/ latende zijn zouwe 
fwanger/ be welcke hp befwoer/ dat índienfe 
eenen Sone bacrde/ fp den ſelben aenſtou⸗ 
Wen foude om zijn doodt te wreken / tWwelcke 
fp beloofde. So dat het RAycke doen weders 
om in Kayumarras hander berbiel/ die tere 
ſtondt teghen zijne vyanden trock / ende dreef 
die upt PerfTen; pele Der ſelve gevangenen was 
ren Oofake geweeft bande doodt der booze 
Gemelder Printen. Defen Kayumarras Wozt 
toe-geepgent de vindinghe Lan tmerendeel 
der wapenen / die fn die quartieren gebruyckt 
worden. 

OVCHANGE, III. Koning 
van Perſſen. 

Na de doot van Kayumarras, is Ouchangh 
den Done ban Siamek, geſutte deert met wil⸗ 
leende believen Lan een pegelijck: Bergadert 
hebbende een Wepris tegen zijne Hpanden 
getrocken/ die Gevallen waren in het Landt 
Han Damoandt; heeft Haer beſtreden / ende is 
Barreen ſteen⸗ worp in zün hooft gequetſt ge⸗ 
worden / daer hy ban ſtarf / geregeert hebben⸗ 
Be so, jaren/ nalat ende eenen Done 

THAMVRES DIVBAND; 

IV. Koning van Perffen. 

bant, fo beel te ſegghen / als Berwinnaer der | 
Dupvclen/ om zgne Jroote victorien tegben | 
hare vyanden / Die fp Als ben Dupbel baten, 
Ende nadat zjn volck in berfchepden oorlo⸗ 
epe geleden hadde / heeft hpfedziejaren | 
ang gat ghefcholden ban alle cijnfen ende 
@ollen. Heeft oock Hele ende fthoone Or 
donuântten tot haré rufre gemactht.Dp heeft 
DE cerfté Vilir ín Perflen geſtelt / DiËformumige | 
door taelg miſbruyck / Guafil noemẽ / ende 18 
Den opperſten Bevel-hebber naeſt den Prin⸗ 
re, Verfchenden naeft-gelegene Princen hehe 
ben fih onder zjn gebiet begeben/ om zynes 

fhâmures WiÛfGepts Wille. Dorh na alle defe voorſpoe⸗ 
fieeft vande Den 18 fn Perflen een groote wefte ontftaen/ 
veſie daer veel menſchen ende Beeſten af ſtorven; 

VDeſen Thamures wierdt toegenaemt Diu⸗ | 
1 

| 

Cort begrijp vande Hiftorie 
ende ig T hamures oock daer af gheſtorven in 
de Stadt Balk int Landt Vzbek, gheregeert 
hebbende zo, jaren. 

lAMBXED, V. Koning van Perffen. 

Sommige willen dat defe lambxed des oe 
verledenen Thamuris fone (oude geweeſt zijn / 
andere zijnen Beoeder / andere zijn Neve / 
Wag een Man van grooten berftande/ ende 
aenſien / dapper ten oo2loge/ hechtende Wel fe 
ben Provintien aen zijn Gijck. Heeft door 
raet Ban twee bermaerde ABederijnmeeflerg 
be peſte / Die aldaer regneerde/ den ophou⸗ 
den/ d'eene genoemt Faclafufrabon, d'ander 
Faeychagorres. Beeft het gebrupek. ban Wijn 
drincken (fo ſommighe willen) aldaer Inger 
boert/ Datnaffen/ Juweelen / zijde gecoleur= 
be kleederen/ ende koſtelijcke ghefteenten 
te dzagen/ is door hem op De baen gebzacht, 
Was ecn groot Iiefhebber van alderhande 
wel-riechende Specerpen. Peeft zijn woon 
ſtede eerft gehadt fn het Lant ende be Hooft” 
ftadt Sagiftam, daer na heeft hp de Stadt 
Seyran gefticht/ ende zijn Hof aldaer ghehou⸗ 
Den. Ozdonneerde dat de Krijgbf-knechten 
eenander Becht hebben fouden als de Bop 
geren ende JLandt-lupben. Dat oock peder 
Ambachtf-man zin Kinderen fn zjn eyghen 
— ER onderwijfen mofte/ ende daer bp 

ijven. Ï 
Epndelijck door zijn ende bes Landts wel⸗ ramtxea 

varen verhovaerdight zijnde, heeft hp hem wit als een 
Dooz alle zune Handen alg een God laten Gon aenge⸗ 
acnbidden;’twelckznen Kapitepn Ahad,die beden zjn: 
te Sagiftam lagh / nfet Konnende lĳben/ is tes 
gen hem opgeſtaen / ende Heeft eenen Zoahk 
tegens hem met een Qroot Bep geſonden / die 
hem berwonnen ende ghebangen genomen Doch wort 
Geeft/ endetot Ahad laten boeren; Defe liet naer oper 
hem ín zijn tegenwon?dighepdt onbtengen. gefrraft, 
Bp hadde eenen Sone / die ghenoemt was 
Frayhdun,ban een Prouwe Framak,defe ver⸗ 
berghde haer met haren Sone / fo datfe de 

| doodt ontguamen. Men Lindt niet hoe lange 
Iambxed geregeert heeft, 

ZoAHK, Tyran van Perffen, 

Der Apzan Zoahk aldus zijnen Koning zoank 
omgebracht hebbende beeft het Bijckte inge” neemt per 
nomé. Bp was dé Ree ban lambxed, eẽ Dos Rijck insens 
ne ban Helwan , een booz-treffelijchk Man / de maeckt 
die in rechter linie bande Arabife Koningen feb kor 
gefpzoten wap. Belen Zoehk was feer gee "B: 
nepglt tot de ſtudie van natup2lcke dingen / 
daer hp oor ſeer Wel fn toenam: anders. boog/ 
leelijck aengeſicht / bau een peder gehaet / en⸗ Is boos eũ 
de eenigen tydt geregeert hebbende / is hem ban cen pee 
een plage aengekomen / daer ooch geenigh Beldeken 
Medichn eentgen raedt toe wifiete geben, SDA 
Dies maerkte bp fich {elven wijg / dat Men⸗ 
{chen bloedt alleen middel foude wijfen tot 
sijne fimerten: dieg ecn groote bloedt-fioztins 

‚Be inde Stadt Seyran aengericht is / niet fons 
det groot leedt Weſen Lan bele. Bp op een _ Sönen 
nacht gedroomt hebbende/ dat hy met eenen droom. 
Hamer de kop ingeſlſagen wierdt / ende met 
Hen gordel de beenen aen malcanderengebour 
ben / gefleppt Wierdt tot in ’t Landt han A- 
maoand; Hy na d'uptlegginge van dien ghe⸗ 
vraeght hebbende aen zÿne Wijlen / ig hem 
geantweozdt dat hy eenmael han leven ende 

Utrone berooft foude worden. Pu Hreefde hy / 
‚ bat hem dit ongeluek overkomen (oude door 

den 
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Zoayhk 
Wozt gevans 

n ende 

ſchandelit⸗ 
ken omghe⸗ 
daacht. 

Frayhdun 
komt ct 
Wille van 
Kaoah aen 
Be kroone. 

der Konin gen van Perffen. 
ben Done ban lambxed, genoemt Frayhdun, 
heeft hem aen alle kanten doen foecken/ doch 
Wag ban zin Moeder Franak perfteken/ hp 
bit vernemenbde/ heeft zÖnen toorngekeert op 
Afpeen, ben Dader ban Framak, die hp om- 
brengen liet, Pies Framak upt vzeefe harten 
Sone eenen Koe Herder te bewaren gaf; 
tweltk Zoahk ter pogen komende / felbe ge⸗ 
gaen ig tot den Koc-Berder / om hem te foet» 
&é/ doeh Badde hp hem in een Wol verberght / 
waer oer Zoahk, verſtoort zijnde/ dat hp he 
niet Bonde binden / alle bes Koe Herders 
Koepen gedoot heeft. 1 
u waffer inde Stadt Hilpaon,fnde 19207 

bintie ban Hyerak, een treffelgek JRan / 
genoemt Kavah, met den toenaem Angar, dat 
iste ſeggen / Uſer⸗Kramer; defes twee Doe 
nen hadde Zoahk doen onbzengen/ derhal⸗ 
ben Wilde hp wrake oer de felbe nemen / en? 
de confpireerde tegens hem / niet om tot Cor 
ninglycken Stact te gheraken/ maer om 
tLandt upt die Slavernpe te brengen/ erde 
den wettighen Sone in zijn Giek te frellen. 
Dier toe heeft hp veel aenhangs berkregen/ 
ende na ſommige berwinningen/ fg hp met 
Zoahk handt-gemeen gewogden / daer in hp 
verwonnen / gebanden/ ende met eenen Ha⸗ 
mer doobt-Beflagen ig / zine beenen met den 
gozbdel(gelick hp gedroornt hadde) gebonden 
zijnde/ is gelleppt tot inde Pyovintie van A- 
maoand- De wetenfchap in natupeliicke fas 
ken ban defen Prince / wierdt vanden Perſſen 
beel geacht/ oock zûn lang leben: doch weet 
men niet wel/ hoe lang hp geregeert heeft. 
De gelckheydt des naems heeft ſommigen 
doen geloven/ dat Zoahk foude geweeſt zijn/ 
dien vernaemden Magicus. 

FraynpvN, VII Koning in Perffen. 

Als nu Kaoah deſen Zoahk dus verwon⸗ 
nen hadde/is Frayhdun in zijns aders (toel 
gefielt / ende het Coningrijck befeten/ met 
Arooter Gernocginge van Kaoah, Dien bp Ka⸗ 
pitepn Generael ftelde over zijn gants Le⸗ 
Ger/ende alle de Steden/met het Douvernes 
mentfchap ober de Landen ban Magareb, 
leggende nat Weſten / waer in hp oock twin 
tigh jaren gebleven is / brengende veel Pro⸗ 
vintien ende Kújcken onder zjn gewelt: Is 
epndelijck Heer van Hiffaon ende Aderba- 
ton gemaeckt / bat hp noch thien jaren bez 
Dient heeft; ende met groote droef hepdt ban 
belen aldaer ten lactften geftorben: Frayhdun 
hadde getrout een Dochter vanden gemel⸗ 

den Zoahk , ende bp haer twee Zonen. Do 
hadde noch te bozen eenen Done/ genoemt I- 
reges,geteelt bp een treffelijcke Perſſiſe Jof⸗ 
fer: de laetſte Donen waren genoemt Salm 
ende Tur, zijnde van pramers fo quaden aert 
als haren Groot-Dader Zoahk geweeſt hads 
Des doch lteges, was van fachtmoedigé aert/ 
eude diefhalben Lan een peder bemindt ende 
ontften , Frayhdun bejaert wordende / heeft | 
gevraeght zijnen Baedt / wiefptot Duccel- 
feur wilden? Hebben geantwoordt/ Iregem: 
Dit heeft hem oock ſeer behaeght; ende om | 
zijne andere Sonenniet te-mifnoegen/ heeft 
hp Salm ghegeven de Landen Ban Magareb 
ten Weſten / ende Tur die van Macharek, die 
na’tPorten liggen; ende Iregem heeft hp Perf- 
fen , Affyrien ende Mefopotamien ghelaten/ 
met Bert Titel han Koning / op dat hp ban zij⸗ 
ne Broeders erkent mochte Worden: ende 
heeft een veder zine Landen af-gepaelt/fnde 

e twee lactfte na hare Landen ghefonden/ 
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elek met een Goedt Heye / om De felbe te be⸗ 
(chermen. a 
_Turboude een ffadt in zijn landt/ die bp na 

zünen name noemde Turon, na wien het lant 
ende ’trijch tfedert altijt Turckyen genoemt 
is gebleben/ ende hebben de Türcken haren 
oozfpeong upt dat ſelve lant, Deſe ftadt light 
aen de Cafpifche Zee, 

Salm ende Tur tonſpireerden tſamen tegen 
haren broeder Lregem, Want en mochten zij⸗ 
ne overbheerfchapppe niet berdzagen/feggen: 
de / Dat hp geen echten fone/ maer een Bas 
ſtaert was. Eerſt fpiveerden (pna ’tríjck int 
heymelyick / Daer natefamen hare machten 
brengende / beftonden ſy zijn lant te befirijs 
den / ende te berooven- Ireges Wiert ban zijs 
nen Dader geraden/ haer met macht aen te 
taften/ maer hy meer genepgbt zijnde tot vre⸗ 
de / alg oorlogh / wilde felfs bp haer gaen/ens 
de Des verfchilg mondeling een eynde mar 
hen; Dies hp bp haer komende, ghebangen 
ende gedoodt is : Zin Hooft fonden fp haren 
Pader Frayhdun tee/Die zjne kleederen ver⸗ 
fcheurde/ ende grooten rouwe maeckte. Ire- 
ges liet cenen Done naer/ ghenoemt Manu- 
cher, diẽ Frayhdun ín zijns Daders plaetfe gez 
ſtelt heeft. Deſẽ heeft Tur eñ Salm met krgh 
aẽgevat / eñ epntelfc overwonné; Tur bp hem 
Eomende/ heeft hé met een weert dooz-rege/ 
daer af Salm ſo verſchrockẽ is / dat hp doot ter 
aerdẽ biel;met hun ſneuveldẽ meer alg 12000, 
Menſtchẽ. Manucher vittorieus zijnde / is na 
zijne Groot· Vader Frayhdun geredẽ / Die nu 
ban ouderdom blint gewordeñ was / eñ ſelfs 
de tĳdinge bande genomen wrake gebracht / 
dien hp feer verblijdt 55 heeft / ende 
met open armen gewelkomt / hem zijnen Tia- 
re, ín teycken ban Koningſchap / ſelver op 
thooft geſet / willende dat hp tot zijnen Wazit 
nemen foude/ eenen Zom , Sone van Mari- 
mon,cen Man ban grooten berftande, Bier 
nafcer kort ig Fayhdun geftozben. Men ſeght 
dat defen foude ghevegeert hebben ten thde 
Lan Abraham, 

MANVCHER, VIII Koning in 
Perffen. 

Doo? be doodt ban Fayhdun , heeft Manu- 
cher, den Sonelregis, beginnen te gouver⸗ 
neren / ende nadien De ſelbe Beel ende groot 
Waren / heeft hp moeten Som Marimontot 
eenen Bezir inde Ooſterſe deelen fenden, Des 
fen ín zijn Bick zijnde / heeft eenen Sone ge⸗ 
teelt/ Die ban zijn geboorte af/ met wit lang 
hapy bedeckt ig geweeſt. Om defe vreem 
digheydts wille heeft Manucher defen Soon 
willen bp fich hebben/ ende heeft hem oock in 
zijn Dof laten op-boeden. Defé tot zijn mans 
ljtke jaren gekomen zönde / is het gebiedt 
gegeven over de Zupderſte Provintien / ende 
was genoemt Zal: Heeft korts daer aen / bez 
bangen met de liefde eens Dochters / door 
verlof des Konings / defelve Dochter ghes 
trout/ die genoemt was Rudabah, upt welts 
Ke tweeeernen Done geteelt is / Die genaemt 
Wierbt Roftan : ’twelcke Wp hier berhalen/ 
am Dat naderhandt vanden felven altemet 
verhaelt fal worden. ‚A 
Manucher hadde nu alreedts geregeert zĳn 

Lick der tdt Lan so. jaren / feet bzedinh/ 
Boen tegen hem in't Laut ban Turon of Tur- 
kyen eenen Kapiteyn Afraciab opgeftaen is / 
een Sone van Pachang, Ben Koning bes fel 
ven / onder pretert Ban te Willen Wozeken den 

Fm s doodt 

Salm ende 
Tur dooden 
baren bjoes 
der lregem, 

Maer woj⸗ 
Den ban lre- 
gis one, 
bende Wes 
derom ghes 
doot, 
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doodt ban Tur; ende is met een groot Bep: ín 
Perffen gevallen. Manucher zijne faken wep: 
nigh waernemende/ heeft met hem tot zijnen 
grooten achter-Deele Gefireden/ Wiert Verz 

_Wonnen/ende bluchtende in een Kafteel/ van 
Afraciab belegert/ epndelijckt eenen na-beeliz 
gen brede moeten maken: fo dat mede geac 
togdeert wierdt/ Dat de vermaerde Htbiere 
ban Ichun, voozt-aen foude de fchepdt-pale 
tuſſchen Per(Ten ende Turkyen zijn. 
Manucher nu upt het Hafteel komende / 

ende ftende Afraciab-na hupg trecken/ heeft 
inder haeft een qgroté hoop bolck s bergadert/ 
ende fg op hem gevallen / zijnde nu voorſich⸗ 
tiger dan dD'eerfte mael/ ende heeft zijnen vp⸗ 
andt ontdaen/ cude bele gevangenen wegh⸗ 

Manucher geboert: fo dat hp ban doen voorts zûn Giek 
egeert 150, in vrede befat/ Weleken tijdt feer lang was; 
Jaren. Want men meent dat Gp Wel 120. Jaren gere⸗ 

— heeft. Hpliet eenẽ Sone naer / gendemt 
audar, die hy Heel goede raden vadr zijnen 

doodt oer de regieringe eens Ricks / gege⸗ 
ven heeft. 

NAvDAR, IX. Koningin Perſſen. 

Ss haeſt alg Bachang, Den Koning ban 
“Turon pernomen badde/ De doodt ban Manu- 
cher, erde de genkomſte tot Be Krone Van 
Naudar, Beeft zúne Sonen wederom tegen 
Perſſen opgbehitft/ ende Afraciab daer hes 
nen met een Groot Bepz ghefonden/ teghen 
Wien Naudar ghefonden heeft Som Nari- 
mon, maer íg om zyns ouderdon s Wille gez 
ſtorven. Defen mepnde Naudar met de refte 
van zijn Weger te volghen / ban Soms doodt 
noch onbewuft zijnde / maer ig zijnen vpardt 
Índen mondt geloopen / fo dat hp ghenoodt⸗ 
faecht is geweeſt te ſtryden / ende het voordeel 
Dy haer behouden heeft; dan zn eyndelck 
Dodz de donckerheydt des grooten reghens 
van een gefchepden. Naudar verefende evene 
Wel dat hptegen Aftacib niet en foude mos 
gen blyven ſtãen / beeft om zine twee Sonen 
gefonden / Thus ende Goſtam, verſelſchapt 
met Caten, den Broeder ban Kobad: Afraciab 
dit vernemende / heeft zunen Kapiteyn Ka- 
harron tegen haer geſonden / die haer verſloe⸗ 
Gen. Daer na is Afraciab tegen Naudar aen— 
ghevallen / ende heeft hem ontdaen: Naudar 
ſelve bleef gevangen. Deſe victorie heeft A- 
fraciab berhooveerdight / ende heeft ontrent 
30000. Mannen naer Sagiften geſonben / daer 
Naudars Dof was / dat ſy innamẽ / ende heeft 
kozts daer opgeheel Perſſen ſicth overgege⸗ 
Hen Maer Merahb, ben Schoonvader van 
Zal, fich vepnfende hem oo te Willen erhenné 
alg Kkoning/voor-gevende/ dat bp was ben: 
den bloede ban Zoahk, heeft met zint Swa— 
ger Zal, hepmelpeken gefjandelt/ ende met 
hun beydẽ door hulp haers volcks de Start 

Naudareergt Sagiftan weder ingenomen . Dit beeft Afra- 
gebanghen cíab fo feer gefpeten/ dat hy gefondé heeft om 
zjnbde/ wort Naudar te onthoofden / na dat hp 7. jaren 
betbooft geregeert hadde. 
afgelagen. 

AFRACIAB, X. Koning in Perflen. 

Afraciab aldus het Bick ingenomen heb⸗ 
bende / heeft het zijnen Wader laten Weten/ 
oock met welcken voorfpoed alles toegegaẽ 
was. Maer hp beeft hem fo tprannigh tegen 
zn bolck gedragen/ datfe alle tegeng hem ge⸗ 
gonfpireert hebben / ja oock 3ün epgen Broe⸗ 
Der Agarires , twelck hp bernomen hebben 

Cort begrijp vande Hiftorie 
de / heeft gefonden om hem omte brengen, 
Zal dit hozende/18 tot Wzake bewogen/ ende 
heeft gebheellerffen tegens hem opgehitſt / die 
ban alle kanten bp een ſomende / hebben A- 
fraciab aengetaft/ ende is daer een geheelen Perffen ffaet 
dagh feer weeedelicken ge boehten/fo dat den OP tegen An — 
nacht alleen defe twee verbitterde partpen Íraciab. 
heeft konnen fchepden/ (onder te weten Wien 
de victorie toeguiam. Ende voorts een peder 
thupg getrochen zijnde / hebben (p- wel ſes 
Saenden lang malkanderé ober al befpzons 
„gen/met fchermutfelê ende andering. Waer 
op een Grote dupyte eñ hongerg-noot ontftacn 
is / die gevolght wierdt ban een felle peft: 
twelck beyde de Legers tot cen onderlingen aciab 
pepe gedrongen heeft / ende is Afraciab na perreckt na 
uron gertrocken/ latende PerfTen baren/na sijn Lant. 

Bat hp dat ſelve 12, jaren beheerft hadde, 

Baz/aB, XI. Koning in Perffen. 

Na dat Afraciab vertrocken was / hebben 
de berſſen het gouvernement ober haer gege⸗ 
ben aen eenen Bazab, dte ban Koninglcken 
hupfe was; maer fo bp nual So, jaren oudt 
Was / heeft hp zynen Neve Garchaftftot een 
FBede-gefel genomen: ende Perſſen ín goeden 
vrede bewaert/latende zijne Onderdanen een 
weynigh aeſſem fcheppen bande voorgaende 
ſware dorlogh: ende ſtarf ſeer haeſt. 

KAXKOBAD, XII. Koning in 
Perffen. 

Defen Kaykobad was den gehe Gan Nau- 
dar, ende maeckte Roftan den Soue van Zal 
tot zijnen Delbt-overften Generael/tegen A- . 
fraciab , bie haer Wederom befpzingen quam 
met een groot Legher / die hp bedwong ont 
bzede te foecken/ fo hadde hp hem omcingelt 
met zine Kapitepnen : Maer de Perffen niet 
Willende tot ſodanigen brede verſtaen / als A- 
fraciab hun booz-hieldt/ zĳn ten tWeedenma 
le tot den ſtrudt ghekomen / ende hebben de 
Eurcken ontdaen: Roſtan, in't heetſte des 
ſtrjdts zjnde / vraeghde wie Aftaciab wag/ 
ende Dre hem geweſen zijnde / ie hem op'tlijf 
geloopen / dat hy hem ter Aerden Wierp/ende Afraciab ge⸗ 
de voetenmet een kboorde te famen gebonden Langen zón 
zijnde / liet hem achter aen zijn Paerdt vaſt De/ Wort 
maken/ ende fleppte hem{ona den Koning pede, 
Kaykobad; doch wag Afraciab ondertuffchen gpegeppt? 
mer behendigheydt ontkomen, latende een Doch onte 
anderen in zyn plaetfe vaſt Daer. aen bínden/ komt liftes 
die doodt wassende vloodt na zijn Landt: han lick. 
Waer he wederom Brede verepfte acu Kayko- 
bad, Bie hem ingewillight is. Ende tfedert 
zön ick altndt in goede brede bedicnende/ 
is epndelijck blinbt geworden zijnde / geſtor⸗ 
ven / latende eenen Done in’täck/geregeert 
hebbende 100. jaren: Zijnen Done wag Bez 
noemt 

KaAyxKaAvs, ofte SALOMON, 
XIII, Koning in Perffen. 

So haeſt defen acn de Lroone ghekomen 
was / is tegeng hem een Ban sne Kapitepnen 
opgeftaen/ in de Provintie Lan Maſandaten, 
aen geen zúde de Landen ban Gueylon, tegen 
oper de Joozt-zijde Gan de Cafpife Zee; Tee 
gendefen íg hpmet een Groot Bep getroc⸗ 
ken/ende merckende dat be Dtadt pn wide 



der Koningen van Perffen, 
macht te Winnen en was/is hp die met liften 
aengegaen/ ende heeftfe berodert, 
Kaykaus, dit verricht hebbende, is getrot⸗ 

Ben in Arabien, weltkers Koning genoemt 
Wag Saulzogar, die hem oock meteen groot 
Hepz teghenñ getrocken / geſtreden / ende ban 
hem berwonnen ís; bluchtende (latende zjn 
Landt) op een Kaſteel / met zĳn Wijf ende 
een uptermaten fchoone Dochter;door welcs 
be oock een brede ghetroffen is / als dat defe 
tot een bzeet-makinae ten Wijve foude ghe⸗ 
gheven worden aen Kaykaus, deſe was ghe⸗ 
naemt Sonaba,efi ig ban haren Broeder hem 
met 1000. Slabianen toegheBoert/ ende de 
Beuploft gheviert tot grooter vernoeginghe 
ban bepde de partyen. 

Afraciab wag wederom langs den Oever 
Ban Iehun na De ftadt Balk, de Hooft-fradt 
a de — —* ia — te⸗ 
ghen deſen heeft Kaykaus gheſonden zynen 

5 Done Syavek, met 24000. Soldaten te boet 
Faus, onte Ende te paerde/met laft Gem bp Roftan te vers 
boet Afraci- Baegen/twelck fo gefchiedt io: ende den bp» 
ab, andt ontmoet hebbende íg Afraciab geBeelijes 

ken ontdaen: So dat hp Loor fich nam upt 
goeder mepninghe den brede aen te vacrden/ 

ren Die hp ban ſommige Welt-oberften/ alg Sia- 
hiene vek ende Roftan, wel verkregen:beeft/ doch 

ban den Koning nfet/ die terſtont zynẽ Gom 
Thus, eenen Sone ban Neudar, afghebaers 
dight heeft/ met bevel ban Afraciab, waer hp 
hem oock binden mocht/Aagh te leverẽ / ende 
te berdzijhen. Syavek, Die niet geerne ne 
belofte brack/ gaf Thus zn Wepz/ ende Rof- 
tan Om zuns ouderdoms wille; bertrock 

Trout zijne naer hups/ ende hp ig naer Afraciab getroc⸗ 
Bochter. ken / die hem bernemende/ ig hem feer feeftes 

lijcken te gemoet gereden/ende om te toonen 
zrine liefde tſynwaerts / heeft hy hem zine 
Dochter Franguys gegeven. Maer de Ede: 
lingen dit Hauwelijck qualijck nemende / heb⸗ 

— ben ſp tegens hem getonſpireert / ende eyde⸗ 
Alijck gedoot;deg zine Bupfozouwe Franguys, 

ag bzeefende of haer oock niet fulcks wederva⸗ 
ren mochte / ende nu bphem fwanger was / 
is hepmelijcken gebloden/ ende t harer tijdt 
gebaert hebbende eenen Sone / heeft dien 

ig berberght:eEnde is om Syavek ín Perffen een 
ber rene Groote Proef Gept geweeft/ ende oybonneerde 
pee, genen Dat Roftam wederom met een Bep? van 
fonc. 30000, Mannen daer benen trecken ſoude / 

ende zins Soons dooot weeken. Aftaciab 
Dem tegen komende / heeft hem dagh gheles 

Bijne doot Lext / doch Wiert ontdaen. Dies ie zijn Done 
ges Chavdah meteen ander Leger gekomen’ tee 

Wzoken: gen Roftam, maer fg oack ontdaen/ende ſelfs 
oock op be plaetfe doodt ghebleven/ ſo dat 
Roftam zijne vietozie berbolghende/ is ín 

Turon wojt Turkyen gevallen’ heeft be Booft-ftabt Tu- 
Íngenomen ton ingenomen ende gheplondert/ ende met 
ende ghe⸗ alle den Dehat weder naPerffen ghekeert, 
plondert. Kaykaus hadde groot verlanghen / om zijn 

Saang Sone Kaykozrao te mogẽ fien/ diens 
Moeder Roſtam te Turon gefproken hadde/ 
heeft een bande treffelichfte Edelen upt Perf- 
fen daer henen geſonden / genaemt Guyn, met 
bebel omd? Moeder ende ’t Kindt / foo't mor 
ghelfick was / mede fn Perffen te heenghen / 
twelck hv ghedaen heeft/ vergeſelſchapt al 
leen met Pirond Vayfa, een Turcks Keapie 
tepn/ ende int Bof van Kavkaus kamenbde/ ig 
fp van hem ſeer hieerlijcken ontfanghen. Na 
genfoheraren heeft den Koning beginnen te 
mercken; dat in zing Doors Done Kaykoz- 
tao erfchevben deughden ende volmaeckt⸗ 
hepden begonden upt te munten / heeft hem 
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Velt overſte gemaeckt bau zijn Leger. Dit 
heeft int Hof tuffen Frayborz ende Kaykoz- 
rao een groote tweezijdigheyt gemaeckt/ om 
dat een Turckis-afkomeling eenen Ingebo⸗ 
ren Done booz-ghedzaghen Wiert. Dan dit 
heeft Kaykaus feer voorſichtelijtken weten te 
beletten/ ende te cffenen: aldbug: 
Fn de ftadt Ardevil gouberneerde eenen 

Bahan, die gebeelen Perſſen afliep ende ber 
roofde: Kaykaux maeckte twee Legers / gee 
lick ín Machten ende Sterckte van volck / 
ende gaf elcken fone eenen / met conditíe/bat 
fo Wie hem eerft ontdaen hadde / foude over 
zijnen medegeſel heerffen: waer mebe ſp bepe waer Daaj 
De te vreden Waren. Frayborz fg eerſt ont⸗ Kaykofrap 
baen/ ende verrichte nietg bpfonderg; maer Ecfgenaem 
Kaykofrao verwon zijnen Bpant/ ende nam des Vr 
De ftadt Ardevil in / ende Wederom int Hof verclaert is, 
gekeert zijnde/ is verclaert Erfgenaem deg 
Rücx / ende Guyn zijnen Welt-overfteu. Kay- 
kaus begaf hem ín ftilte/ na dat hp geregeert 
hadde (fomen feght)r so.jaren, 

Kay xkosrao,XIV.Koniag in 
* Perffen. 

“_Kaykofrao albug aen de kroone gekomen 
zijnde/ fo wel dooz zijn Goet geluck alg door 
dapperhept/ heeft, om fich in Goede gunſte 
deg bolcr te fiellen/ terftont de Juſtitie ges 
reformeert/ Die Dooz de langduerighe oorlo⸗ 
gen geheel vervallen was; foeckende dooz 
zijne mildighept ende ſacht moedighept eens 
pederg berlteg te Berfveten/ ende font Fray- 
borz3tjug baderg broeder / ende Thus zin 
@udt-oom met zoooo, Paerden / om Tur- 
kyen af teloopen. Dit ig vanden fone Kay- 
koftao, die Sianex genoemt was / gantſth 
qualijck genomen/ alg datmen zijns Groote 
baders lant focht te berderven; deg Lloot 
hp na Turon: D'uptkomfte deſes oorloghs ie 
qualijck afgheloopen/ Want Pyrond Vayfa 
heeftſe verwonneñ / ende eenen grooten hoop 
berdelght / met 7o, Ridderen / alle van Gu- 
dars, deg Beltoverften/ gheflacht. Den Hos 
ning evenwel fich hier doog niet ontfettende/ 
heeft Gudars met een ander Bep? daer henen 
gefonden/ende haren vpant ontmoetende/die 
alles boot haren ooghen ten bupte ende 
{weerde ftelden/ zn Lan hun omcingelt ende 
befedt/ fo datde Perffianen ín grooter bree 
fe waren: want beneben dat haer alle paſſa⸗ 
Bien afghefneden waren tot de vlucht / zjn 
bun noch twee Koningen / die den Curcken 
tot bpftant gecomen waren/overvallen/D'een 
genoemt Hhakon, ende d'ander Changal, el 
ven met zĳn epgen Leger.Kaykozrao Dit bere 
nomen hebbende / heeft Roftan met alle zijn 
macht op ontbodẽ / ende is felfg in aller haeſt 
met een grooten hoop bolck ghebolabt , 
Waer ober die omríingelt Waren/ feer ver⸗ 
blijdt zijn geworden / fo hacft fp hare komſte 
bernomen hadden / ende gelijckelijtk op de 
bpanden aenvallende / hebben een goedt deel 
berflagen/ ende oock Den Koning Hhakon. 
Hier aen niet bevredigt, zinfe voorts gee 
trocken tegen Pyrond Vayfà, onder het bee 
lept ban Gudars, Die hem oock ontdaen heeft / 
ende zijn hooft a ben Koning Kaykozrao, bie 
Bet ſeſve met droevẽ oogt aeuſchouwt heeft/ 
want Pyrond Vayf: hadde hein zûne Jeught 
berberghtende op-geboct. Men ſegũt dat in 
befe Peder-lage meer alg 1ooooo. Turcken 
bleben/ ende elf bande Hootnaemfte Kapi⸗ 
epnen, Ì 
hi Affracatb 
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_ Aftaciab zijn Heyr vermaeckt hebbende / is 
wederom afgekomen met znen ſone / ende in 
tAandt Kaorrazin , op de grenſen ban Turon 
gelegen/ gevallen; maer de berſſen daer zijn? 
de / hebben sijnen fone met bet Legher ont: 
Daen/ ende hem gebaodt / ende dwongen der 
Wader fich te begeven ín een Fot met zin 

Afraciab Hofgeſin; maer fichdaer niets te berfekert 
balt ín han? vindende ende Willende fich elders henen ber 
allen Kay- geven / ig gevallen inde handen ban Kaykoz- 
— De rao met zijn Wijf ende DBorhterg; defe zijn 
doot. welgetrackteert / maer hp ig gedoodt gewor 

Den/ makende aldus door zijn doodt een eyn⸗ 
de Van fo lang-dupzfgen ende moepelijcken 
krygh. Dit albus verricht zijnde) ig Kay- 
kozrao na de gewoonte ban Zijne Vooꝛſaten / 
upt het Bof bertrocken/ gebende het opper- 
gebiedt deg Bijckg Aen Lorafph, Die cen Pee 
Ve wag des Wzoederg Lan Kaykaus: ende is 
Wepnigh tijdte daer naer geſtorven: latende 
he Aick in handen banden voornoemden 

LorasPH, XV. Koningin Perffen. 
Over dit verkiefen banLorafph zijn ſom⸗ 

mige Grooten des Ncks nief wel te bzeden 
geweeft/ ende voornemelijck Zal, den Wader 
van Roftan, am dat hp voor een ſtreng ende 
Wzeedt Menſche erkent was ; doch heeft de 
plactfe evenwel behouden. Onder Gudars 
beeft hpeengroot Hept opwaerts gheſon⸗ 
den / die in feer korten tudt Syrien, Mefopota- 
mien ende Paleſtinam onder 30n gheweldt 
bracht. Pp hadde twee fonen/ d'oudtfte ghe⸗ 

Lorafphe noemt Guftafpb, ende den jongften Zaria:Gu- 
Done Gu- ftafph wag feer hoogh-hertigh ende trots / 
tafpb, ſtaet Doeg flridtbaers defe hadde met eenige zúne 
Oene ap: Prienden befoten tegen zinen Dader op te 
bach moer flaet/ Die Dit pernemende / een groot Dep? 
bluchten. vergadert heeft/ ende haer berflagen/fo dat 

Guftafph hepmelgek heeft moeten vluchten 
na Turkyen, daer hy oock naderhandt de 
Dochter deg Konings / genoemt Karahun, 
getrout beeft / onder dat ben Koning wifte/ 
wiens ſone dbathpwas. 

Guftafph ondertufichen Gp hier was / be⸗ 
denckende / hoe feer zijnen Wader manent ge 
floot was / heeft den Koning ban Turon ter 
gens hem opgehitſt / dat hp fich deg Cjns 
ont(faen ſoude "twelck hp oock dede: Maer 
Lorafph upt de gheſondene Ambaſſadeurs 
bernerwende/dat de oorſake feer gering was / 

ende alleenlijcken upt zing Soons aenftous 
wen ghefpraten was / heeft eenen Ambaſſa⸗ 
deur gefondenna zĳnen jongſten forte Zaria, 

Guftafph die te famen trecken fouden na Guftafph, om 
twozt bâ zie Hem He Krone deg Aijcks aen te bfeden/ 
nen Bader ‘tmelck (pdeden / ende hebben Guftafph hier 
gevoepen/ epe ſeer bereydt gebonden / alfo Dat dit 007, 
om De Bro? Togt) daecbont een cynde nam/ ende zijnen 
fangen. __ ehoon-bader onderricht hebbende / Wiens 

fone hp was / ende wat hem nu aengeboden 
Wierdt / ig met zin groot vernoegen na Perf- 
fen met zine Wupfvzouwe Karahun getroc⸗ 

Ren/ daer hp terftondt Koning ban Pertfen 
epzoclameert fe. Zijn Pader Lorafph Bal- 

Bah (albug toegenocmt/ om dat hp den mees 
ften tijdt te Balk zijn reſidentie hadde) heeft 
Het eenfaem leven aengenomen/ ende zunen 
fone gantſchelijck De Heateringe opghedza⸗ 
gen / na alle ’twelckfe hp feer korten tijdt gez 
feeft Heeft. 

GvsrTasPn, XVI. Koning 
in Perffen. 

Guftafph wag cen dapper ooꝛloghs· Man / 

Kort begrijp der Hiftorie, 
oock boofichtigh in tüdt ban oorloge; doel Guftafph 
feer overgegebentot de aenbedinghe van het was feer, 
bupe/ fo dat hp om die ve alleen een ooz- Peciap ín’ 
loge tegen Ariafph, den Koning ban Turon, er 
aenghenomen heeft/ die hem in een ſekeren pee 
brief ober zijne alte groote Superftitte tot 
het ſelve befchzobt hadde, Dp tegen hem te 
belt komende) ig ban Guftafph met zijnen 
Broeder Saria ende Done Sphandiar onts 8 
daen/ ende zine Broeders ende Sonen doot b 
gebleben: Guftafph zúne victorie vervolgens 
de / is boog de fladt Turon getrocken / die hp 
ingenomen ende geplondert heeft / ende is 
wederom na berſſen gekeert / alwaer hp zÿj⸗ 
nen Sone Sphandiar in hechteniſſe heeft doẽ 
fiellen/ om eeníge quade ſuſpicie. 

Ariafph wederom moet ſcheppende / bere 
gadert ten tweedemacl een Wepz/ ende balt 
Op de ftabt Balk, die hy inneemt/ plondert/ 
ende ten vupze ſtelt met heim nemende twee 
Dorhteren deg Konings Gultafph: it 
beeft Guftafpb feer gefpeten/ ende ig genoot 
faeckt geweeft Sphandiar upt de gevangentffe 
-telatén komen/ ende teghen hem te fenden/ 
metbelofte/ fo hp verwon / hem de Surceflie 
tot de Kroone te fullen geben: Twelck hp 
oock dede /maer en verkreegh zÿne Sufteren 
niet, Guftafph Bit om dieg ſaecks wille / voor 
geen bolkomen victorie rekenende, heeft het 
hem aenghebdient; ende hp door fehaemte de 
WaerBepdt daer af betupgbende ; is weder 
vertrocken / ín hope ban —* Sufteren upt 
Turon te krigen/ntet teaten-ftaende het eer 
{waer ſtutk wag. Hp ig dan op-gefeten met 
zijnen jongfien Broeder Buchacan, met Burt 
nemende ẽen hoop Lan 24000, uptaBelefene 
knechten / ende ig alg een Juwelier gekleent 
zÚnde/ door omwegen in de Stadt — 
bergefelfchapt meteenighe andere/ oock al 
MKoop-lfeden gekleedt / bp fich nemende Heel 
fchoone ende koſtelycke Juweelen / ende É 
deg avonts bp Den Koning int Hofgeraecht: ” 
Vaer zijnen Broeder was met een Troupe 
bolrkg dicht onder de Stadt in Embufcade 
gaen ſigghen / om op de gheftelde leufe aente 
vallen, Sphandiar bp ben Koning zinde / lact 
hem eentge Juweelen ſien / die hem terftont 
feer aêftondé/ eñ beloofde deg andere daechs 
meer ende fchoonder te laten fien/ indfen hp 
hem beroogloofde voor hem ende zijn gantſch 
Dof-ghefin een Banquet te mogten houden; 
Den Koning hier nafeer verlanghende / gaf 
oozloof/ende ig de plaetfe geordonneert bup⸗ 
ten de ftadt ín een Geer fchoone ende groene \ 
wepde. Dé Koning met zijn gants Bof/lepp/_Sphandiar 
ende Borgheren buptenzijnde/ ig Bucharan leabt ben * 
aengevalfen de ftadt ingenomen / gexlondert / urgee 
enbe zine Suſters mede genomen hebbende / Aehlag 
de ſelve ten vuyr geſtelt: mede-nemende alle wr 
koftelijckhepdé deg Konings / ende Sphandiar 
ig mede met zijn boleh naer hups ghereden / 
met grooter bietorie ende blijdtfchap. 

Spandiar nu met defe victorie thups koe 
menbe/ Heeft hem zjnen Wader Guftafph 
wederom op een anderen tocht gefonden/ te 
Weten/ naer Roftan toe/ om hem te ſegghen / 
bat hp zijnen Wader foude komen begroeten 
in zijn nieuw Bick; Alhoewel Sphandiar dít 
wel hadde mogen wepgeré/fo heeft ho noche 
tang zijnen Wader ín Dit noch willen gehoor⸗ 
fameu/ ende is henen ghetvocken/ met hem 
nemende zijn jonqfte Doontjen/ genoemt, Ba- 
hamam, ende íg bp Roftan ín be ffadt Sifton 
ghekomen / doende hem de bootfchap zijne 
Vaders Guftafph, waer op hem Roftan Bers 
ontſchuldigende / zijn ſp in woorden geweten, 

mmm 
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der Koningen van Perſſen. 
ende eyndelijck be handt aent gebeft llaende / 
zijn malkanderen met den ſwaerde ingevlo⸗ 
gen/ ende ig Sphandiar op de plaetſe Geble, 
ven / hem niiet te min zijnen Sone Bahaman 
bevelende/ ende is begraven. Guftafph dit 
vernemende / ig feer bedzoeft geweeft/ ende 
heeft het Aijck gerefigneert op defen Baha- 
man, ende ging op een Speclhups/ genoemt 
Ghozghzar fn eenighepdt/ ende eenige jaren 
Daer naer geleeft hebbende / is geſtorven / heb⸗ 
bende geregeert 120. jaren. 

BAHAMAN DARAS-DAST, 
XVII Koning in Perſſen. 

Bahaman was toeghenaemt Daras-daft, 
Dats te ſeggen / met de lange handt: wordt in 
De Perffiaenfe Biftotten meeft Ardchir ges 
noemt, fo veel alg/ Meel ende Melck, ende 
Wordt vande Griecken ende Latijnen Ar- 
taxerxes denoemt/ ende van hem hebben bele | 
zine Ducceffeurg Willen Ardchir ghenoemt 
worden. 
Hp was ban goeder ende gefonder geftal- 

te/ maer zijnen vechten acm ende handt was 
langer/ als d'andere: was begaeft met alle 
De deelen/ diemen in eenen Prince verepfJen 
Eonde/ ende een groot poeraer voorhet ger 
mepne Welvaren. ‘Alg Gp vemandt depu- 
teerde om eenige Provintien te beffchtige 
font hp altjt eenen getrouwen Dienaer met 
dien / die op alle zijne faken ftilfwijgende Zoer 
de acht nemen Ronde, 

Hy liet gele Gebouwſelen opzichten ende 
vernieuwen / ende fielde ordre tn de bedienin⸗ 
ge des Rücks. Dier na beeft hp zyns Daders 
doodt gaen weeken; maer op wegh zndet 
beeft hy gehoort / hoe Dat Roftan overleden 
wag/ ende dat zijn Dane Framarn- tegen hem 
quam / dies hp baortstroch/ende heeft tegens 

_ hemgeftveden/ ende tegens hem de victorie 
behouden/ Want Framarníg boodt gebleven / 
met beef bande zijne / alg oock zĳn Groots 
Bader Zal wiert gevangen: ende is victorieus 
na ups gekeert. Deeft door zine Kapitey⸗ 
nen bet oozlogh ín Syrien laten voorigaen / 
—— vele Joden ghevanghen in Per Ten ghe⸗ 

Bijnen Bone Sata wag een Groot Philo- 
fophusenbe Altrologus, ende latende alte fas 
ken varen / begaf fich in eenigheydt / (onder 
oock naer zijns Daders doodt de Kroone te 
Willen aenbaerden/ ende let zijn Wouwe 
Homay fwangher ban ecnen Sone / dien fp 
na zijn doodt baerde, An defe tijdt floreerde 
Hyppocrates ende Democtrites, 

HoMay, Koninginne van Perffen, 
ende gheftelt in't getal der Ko- 

ningen, de XVIII. 

Pa dat Ardchir overleden was / fs't gou⸗ 
Hernement gebleben aen Homay, die / fo qhee 
fepdt ig/ ſwanger gebleven was/ ende na vijf 

Hiſtorte ban Maenden eenen Sone gebaert heeft: Boepene 
bet kint oat De dan de Aſtrologijus / om deſes Kints Plas 

omay 
baerde. 

neet te weten / ſeyden haer / dat hy den Rnjcke 
feer ſchadelijck ſoude worden / ende waren 
wel van meyninge om dit Kindt te doen doo⸗ 
den / maer de Moeder konde daer niet toe 
nerſtaen / ende dat om de uytnemẽde ſchoon⸗ 
heydt des Kindts. Dus lietſet in een koffer⸗ 
ken Aupten verſien van Juweelen ende ghe⸗ 

ſteenten / ende op De Riviere Ichu ſtellen / om 
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alſo te laten drijven in yemants onbekenden 
handen. Dit worꝛdt gedaen / ende een Ln⸗ 
waet waſſer / die op de Riviere zijn kleederen 
wies / ſiende deſe kKofſer aenkomen dz ven / 
is halveling verſchrickt ghe worden / maer 
noch meer als hpbaer een fo fchoonen Jon⸗ 
gen in bandt/ ende bp hem fo bele gefieenten/ 
Wel denckende dat Die boo? zjne op quekin⸗ 
ghe daer bp gevoeght waren: Dies heeft hp 
het kindt opgenomen/ ende bp zjn Prouwe 
gebzacht/ die het op-gevoet heeft / ende heb⸗ 
bent Darab ghenoemt: Dar betepckient een 
cribbesende Ab, fo beel alg Water, Dit kinde 
tot manlijcke jaren ghekomen zynde / wildet 
den Lynwaet-waſſer aen een ambacht bes 
ftellen/ na3ziúnen doen; doch de aengbhebozene 
edelhe ydt konde niet verborgẽ blijven/ maer 
was altijds tot wapenen ghenepght/ dies hp 
hem oock wapenen ghekocht heeft/ ende ters 
oorloge gefonden. Au hadde Homay een oop 
logh teghen eenighe Natie ban Rumeftan, 
waer benen fp een groot Legher fondt/ ende 
ín defen oezlogh heeft Darab zjn Leerjaren 
bol-boert/ende heeft hem daet in fo manljck 
gedragen / dat peder van zijne broombepdt 
genoeg te ſpreken hadde: Dẽ Delt-oberften 
deſes Heyrs thups komende bp de Konin⸗ 
Ginne/ heeft heel ban defen Fongman weten 
te roemen / ende boven al ban zijne Dappers 
hepdt / ver boven alle andere beweſen / ſo dat: 
fe beluft ig geworden dien te fien: Dp bp haer 
komende/ heeft hem gebraeght naer zynen 
Naem / die hp bekent heeft Darabte zijn/ ens 
de met eenen reden Van de oo2fprong deſſelfs 
gegeven: Dt alle twelcke fp lichtelück heeft 
konnen bekennen/ dat deſe Fongelfng haren 
eerften Sone Was: dieg (pde fake openbaer 
gemaeckt heeft/ ende hem alle den Taft des 
LRücks opgelepdt/ ende felbe upt het gouver⸗ 
nement abefchepben/ hebbende ghefticht de 
Stadt Gerbatkon, ende ober de 1000. Ppra⸗ 
muden / die Alexander Daer naer alle heeft doẽ 
af-werpen. 

DaraB KEBAR, XIX, Ko- 

ning in Perffen, 

Aldus is Darab ben Sone ban Sara aen 
de Kkroone ban Perſſen gekomen; met groe 
ter bzeughde ende blydtſchap Van eenen pen 
Belücken/ om de groote hope die fp van hem 
hadden/ die doch niet pdel en Wag/ want in 
goethept ende wyſhepdt obertrefte Gp alte 
zijne Voorſaten / ende was ban alle de Prin⸗ 
ten dies tydts hoogh-geacht/ behalen ban 
Phalayco, Koning ban Yunon (dits den ghes 
nen die Wp Philippum van Macedonien noes 
men/ den Vader Alexandri Magni) de welcke 
dooy be victorien /tegen de Griecken verkre⸗ 
gen) berhovaerdight zijnde / hem den tribupt 
aewepgert heeft/ dien zine Voorſaten den 
Koninghen van PerfTen boog lange jaren bes 
taelt hadden: doch is van Darab daer toe door 
oorlog gedwongen / ende B2ede met hem gez 
maeckt hebbende! heeft Darab zijne Doch⸗ 
ter ten Houwelijcke ghenomen / met belofte 
pan 40000, Talenten goudtg jaerlijcks zijn 
nen pakomelinghen ende hem te Geven. Dit 
aldus beflaten zijnde/ fg Darab, verwinnaer / 
naer Perſſẽ gekeert. De Dochter Phaylaci is 
van Darab haeft verſtoten gewotden/ende Hat 
om hares Nincftendé Adenis wille. An deſen 
tijdt ís ghebozen/ dien Grooten Alexander, 

Dien {p noemen Afcander, Na Dat Darab 40- 
jaren 



Alexander 
Magnus 
komt ín 
Paffen, 

Streit tegen 
Set en 
oberwint 
hem. 

Darab ſtrijt 
té twee den · 
male / ende 
belieft den 

pot, 

Ende 't les 
ben. 

558 
jaren gheregeert hadde / ſtarfhy / latende het 
Bek op zijnen Sone. 

DARAB, SEGVER,ofte KVKAEK, 

XX. Koning in Perſſen. 

Defen Darab wag zünen Wader in alleg 
eer ongelck/ ende ymmers ſo ſeer gehaet 
an een peder als zn Wader Ban peder bez 

mint hadde gheweeſt: Ho dat alle sijne voor⸗ 
nacmfie Beeren tegens hem confpireerden/ 
ende belloten met malkanderen eendzachtee 
lĳckendatfe Aander upt Macedonien fous 
ben in Pex(Ten roepen/ twelck gheſchiede / ene 
el Wilden hem ban harent wegen alle hulpe 
gert. — — 

Afcandar, bie upter — firújdtbaer 
was / ende winnég gefint/ en Wilde defe heere 
lücke getegentbept niet berfupmen/ maer ig 
Gekomen/ ende dat onder pretert ban te Wil 
ten ontlaghen zijn ban den Tribupt die zijn 
Dader hem belooft hadde/ niet tegenftaende 
Dat HE Darab twee Ambaſſadeurs om de ber 
talinge to:-font/fo ig nochtans Afcandar ops 
Betrocké/ hoewel met geen groot Hepr· leget / 
evenwel met een uptghelefen volck / ende ig 
ten eerſten ín Aſia gheballen/ (onder eenigh 
mertkeliche tegenſtandt. Hy ſtichte ín Egyp- 
ten De bermaerde Stadt Alexandrie, die na 
en Ghenoemt Wierdt/ ende nam de Stadt 

Emp 15, — * 

Van daer fg Alexander getogen in Arme 
nien, ban waer hem Darab verſchepdẽ Brie⸗ 
ben ghefonden heeft/ alg nu hem (mekende/ 
als nu dzepgende/ doch Alexander antwoor⸗ 
De/ datde Bijtken van de Goden quamen/ 
Dat fp die gaven wiet bat fp wilden/-nde ont» 
namen Wien dat fp Wilden. D'“mbaffadeurg 
afgebeerdight zijnde! heeft hy zynen wegh 
gecontinueert/ende getrocken ín de Provin⸗ 
tie bart Aderbaion, alwaer hp eené Kapitepn 
bân Darab, die dat Landt bewaerde/ beftres 
Den heeft/ ende berwonnen, Wan daer trock 
Gp in de Provintie ban Gueylon, dit wordt 
van den Indfafet genoemt/ dats te leggen Het 
Blancke Indien: ende ban daer boort getroc- 
ken door Nacudunya tot ín Perſſen. 

Alhier ig hem Darab te gemoet gekomen / 
met een ontelbare Heyz⸗· kracht / ende ís daer 
een feer bloedige Strijdt geſchiet Waer ban 
Alexander be bictozfe behouden heeft / ende 
Darab vluchtende / heeft zijne Wrowwen/ 
Dochteren eude Schat ten bupt gelaten/en? 
be Deel van zijn bolck op de plaetfe doodt / en⸗ 
de ſelfs met groot geraer en wepnigh gefel. 
fchap ontkomen. \ 

Darab nu ín berfekeringe 3ünde/ heeft A- 
lexandrum gengeboden/ ontlaginge ban al 
len Tribupt / ende quüt-fcheldinge ban alle 
nude fchult/mitg dat hy hem zjne Vrouwen 
ende Dorhteren eh foude; doch al 
te vergeefs. Des heeft hy hulpe gefocht aen 
de Koningen ín Indien ein die van Macharek, 
fo dat hp wederom een Groot Mep: bp een 
gekregen heeft / ende ten tweedc-maecl met 
Alexandro heeft gefireden / ín Welcker: Ale- 
xander wederom de overhandt behouden 
Deeft/ ende is Darab op een ſeker Fozt gez 
blucht / ende gevolcht zijnde Ban fomnige 
zijner Onderfaten/ hebben fp hem fo beel fre 
fen met hare Poignarden gegevẽ / datfe hem 
over doodt lieten leggen / ende begaben hun 
ínt Leger Alexandr, díe Befe tijdinge gehoort 
hebbende / is (nellicken bp Darab gekomen / 
ende hem bindende berepdt de lactfte fuchten 

Cort begrijp vande Hiftorie 
te geben/ is hp ban zijnen 't Wegen gants bee 
droeft geweeſt / ende heeft zjn ondeluck met 
bele tranen befchzept/ende hp zyne oogen ten 
Demel opbeffende/ nam de Hemelen tot gee 
tupge/ dat hp ontſchuldigh ín defe ſake was / 
Waer op hem Darab danckende/geantwoozdt 
beeft, bp wilde boch de Printen-meorderg 
ftraffen/ zijne Dorhter Ruchangh trouwen/ 
ende niet toelaten, Dat zijne Bücken vemandt 
vreemts ín de handt biclen: Alle ‘twelcke 
hem Alexander belooft heeft te doen / ende 
Darab zúnen ftaet met lange redenẽ beclaeght 
hebbende / alg mede de ellende des Menſche⸗ 
lucken levens / gaf znen geeſt / geregeert hehe 
bende 14. jaren, 

MONARCHYE 

der Macedoniers. 

ALEXANDER, XXI. Koning in 
Perffen. 

Afcandar ofte Sacandar , albug ghenoemt 
bande Perffianen/Nrabierg/ende Turcken / 
oock Zulkarnheh , twelck Het felfde ig dat 
Wp Alexander noemen/ en fg niet alleen gee 
Komen aen het Rijcke ban Perſſen, maer ove 
aen Dat ban Griecken, Indien, Tartarien,enbe 
noch een goedt deel deg Wereldtg. 
a dat he nu bolkomelijck aen de Krone 
Bekomen Was / heeft hpde Dochter ban Da- 
rab getrout/ genoemt Ruchangh , fo beelte 
feggen/ alg Lucht. Bp ſtelde oock de Bocken 
ban Perffen tn handen ban eenen Oom ban 
Darab; ende Berbeplbe deſe gantſche Monar⸗ 
thpe ín go. Goudbernementen/die hy alle aen 
fo beel ban zine Kapitepnen beficde. Ende 
in alleg ordze geftelt hebbende / is — ge⸗ 
trocken na Orienten, ende heeft het alles gee 
tonquefteert / tot Berre ín Indien. Dit alles 
ig ban berfchepden Schrijvers particulier: 
lick befchzeben/wefbalbvé wp den Lefer daer 
toe Wijfen willen / om ong voornemen inde 
kortheydt níet te bupten te gaen, 

Epndclijck ig hp naalle zúne conqueften/ 
die fo groot ende beel waren ín Babylonien 
geftozben/ fn bet 36. jaer zijng Ouderdoms / 
geregeert hebbende 17. jaren/ende hebbende 
fn 3ön leben gecommandeert inde drie deelen 
beg wercldtg ober 22. groote Landtfchape 
pen / waer af hem 13. Honingen gheftadeljce 
ken berdefelfchapten, 

Interregnum in Perfia. 

Nade doodt Alexandri zijn de faken in ver- 
werringe gekomen , aengaende ’tgouverne- 
ment; fodatin Perffen doen een Interregnum 
geweeft is, welcke geduyrt heeft den tijdt van 
72: jaren,ende terwijlen is het van Vooghden 
ende Gouverneurs beheeift gewordé, tot eyn⸗ 
delijck het Rijcke wederom vervallen is in 
handen der Nacomelingen vande voorgaen= 
de Koningen,die het van doen af beheerften, 
als volght: 
De Perflen woeden wederom ban hare 

Snbooglingen beheerft. 

CHAPVR, XXII Koning in Perffen. 

De 72 ;aré na Aleandri boat om zinde / hv 
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ben be Perffen eenen Koning over haer geko⸗ 
ren / die Chapur genoemt ende Lan den bloe⸗ 
be Dabars Wag/ ende van Mirkond zijnen 

Pnlantfebe Broeder Genoemt Wordt / een gemepne mas 
Boningben niece Lan preken bp den Arabiers / Turc⸗ 

kẽ / ende Perſſen / die alles wat van t Maegh⸗ 
ſchap ís / haer Broeders noemen; twelck 
oock inde D.Scheift gheobſerveert wordt. 
Gedupzende zijnen tijdt fg níet befehzüvense 
waerdigh verricht / alhoewel men feght/ dat 
hp 60. jaren geregeert hebbe, 

ARDCHIR-BABAKHON, 
XXIII. Koning in Perffen. 

Ardchír-Babakhon , fs fo beel ín Perſſiſe 
ſprake / alg Abumabek, dat is Dader ende 
Honing. Delen wageen feer goedt ende tref» 

felick Prince / regerende met feer groot gee 
noegen overde zijne ; ende leefde ten tijden 
Chrfti: Men bindt ntet/Dat bp zijn leben ee⸗ 
nige oorlogh ontftaen zn / levende altijdt in 
biede de so. jaren / die hy regeerde. 

CHAPVR ZABEL-KETAF, 
XXIV. Koning in Perffen. 

Ardchir liet twee fonen na/ d'een genoemt 
Chapur Zabel-ketaf, ende d'andere Baharons 
deſe zn om hare onder-jarighepdt Lan has 
ren Mom Ardchir geftelt/ bie folange gere⸗ 
geert heeft/tot dat den oudtſten tot de Negte⸗ 
ringe beguaem wag. Hierom wordt deſen 
Ardchir, oock ban ſommige boog eenen Ko⸗ 
níng geftelt. Defen Chapur-Zabel-keraf heeft 
met grooter vreughden de — g 

re 
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vegfert: Maer cemmacl ín 't beldt zijne 
Tente hebbende laten bzengen/ ende willen 
De des nachts daer in ſlapen ig van ſommi⸗ 
ghe berwozght/ fonder datmen oock opt de 
Confpivateursg heeft konnẽ ontdecken. Waer 
over geheel PerfTen gants droevigh geweeft 
is / want bhp feet weedelücken geregiert had: 
De ben tijdt Han 6o, Jaren. 

BAHARON KERMONCHA, 

XXV. Koning in Perflen. 

Baharon wag van zijnen Broeder Chapur 
geftelt gheweeft alg Gouverneur ober de 
Pzobintie ban Kermon , waer ban hyden 
toenaem gan Kermoncha ootk verkreegh / ſo 
beel alg Koning ban Kermon, een der groot⸗ 
fte Provintien ban Perflen, waer in de kon⸗ 
trepe van Karachon gelegen tg / ín Orienten 
feer bernaemt/ omde Waren / Die daer ban 
daen gehaelt worden: Defen is dooz zijns 
Broeders doodt tot de Krone beroept: Was 
een ſeer voorſichtigh Prince / ban grooten 
verſtande / ban een peder feer bemindt. Maer 
geregiert hebbende den tĳdt ban elf jaren in 
grooter rufte/ is in zün Dof een Groote bes 
roerte ontftaen/fo dat Baharon bie felbe heeft 
moeten ſtillen. Ende fo hp nu mepnde Dat al» 
Ies wel bevredight was/ is eẽ onder dẽ hoop 
geweeſt / Die deſe ghelegentheydt ſoeckendẽ/ 
hem met een pijl dwers door tlijf geſchoten 
heeft/ fo dat hp op de plaetfe doodt bleef/ tot 
een uptnemende droefheydt bande zijne dfe 
onder hem in grooter ruſte leefden, 

YARZD.GERD, XXVI. Koning 

in Perffen. É 

Gn deg Vaders plactfe ig den ſone Yarzd- 
gerd, gekomen / Die voor zyne Begieringe 
minlicũ / ende van peder een ghereſpecteert 
Was / maer inde ſelbe weeedt / ende allefing 
Beljaet Wierdt. Was gants onbermhertigh / 
Want bp hieldt boor eert mondt-Wooet/ dat- 
men in drie dingen geene mede-doogentheyt 
behoorde te verhoopen, te weten, in Vuyr, in 
de Zee,ende in eenen verfteurden Koning. Bp 
leefde feer fchandelijcké met zyne Hupſprou⸗ 
we / want welcke fp bp hemteelde / en kon⸗ 
deſe doch niet een opbrengen; epndelck eene 
een Maent out hebbende / Heeft hp door raet 
ban zine FRedicynen’tfelbe buptens Landts 
laten voeren / in bewaringhe deg Konings 
ban Arabien , zijnen Vaſſael / genoemt Nea- 
manbeze Amarahulkeis : Die Defen zongen in 

. Brooter forge opaevoedt heeft/ ende Was ges 
noemt Baharon. Yarzd-gerd regeerbe vaſſ in 
grooter weeedthepdt / ende tot Ieedt-wefen 
ban bele: epubdelnk een Peerdt beftende / dat 
feer fchoon wag/ende hp koopen ſoude / leeft 
hp ban ’tfelbetwee ſlagen op zĳn kop Befire, 
gen/dat hp daer ban dadelijcken ſtarf / (onder 
een woort meer te ſpreken; hebbende gere⸗ 
geert 22, jaren ende 5. macnden. 
Alhoewel dat defe doodt niet ſeer dꝛdebigh 

en wag boog den Anboorlingen/ nochtans 
beroozfarchte de felbe veel guaets ende krac⸗ 
Beelg: want ſommige vreeſende / dat Baharon 
züjns Vaders voetſtappen volgen ſoude / wil⸗ 
Den ecnen kieſen / die dooz zune deught daer 
toc bequem bag; andere Wederom en wil⸗ 
„den het gebzupeh Lan den naeſtẽ Erfgenaem 
te kieſen / niet obertreden : gerb deerſte De 
fierchfte zijnde /kofen eenen Kezere-Khozrao, 

díe fcer na bloedt-vreiendt banden overleden 
Koning was, 
Baharon zuns Daderg doodt/ ende De ber: 

Eiefinge ceng anderen Konings / fn Arabien 
vernomen hebbende, heeft Manzar, den fone 
van Naemanswant Naeman nu al doot was / 
gebeden/ hy wilde hem doch fn zijn gerech⸗ 
tighepdt helpen / ende zĳn epghen Daders 
goebt ende Rück helpen winnen/ende is ber: 
hoozt/ want Manzar gaf hem 10000. Man⸗ 
nen mede/ ende holghde met noth 30000. te Trine Per⸗ 
famen 40. duyſent Mannẽ. t Gerucht in Perf- fee zoz 
fen befe tüdinge brenghende / Gebben bele ningen trece 
Grooten hem toegevallen; doch Kezere-Koz- ken teghen 
rao ig met een mathtigh Pepz tegen getrocs-malcandes 
Ken , Evenwel bele een miſ hagen fiende ín ven te belde. 
defen borgerlücken oozlogh/ Wrochten fo bez 
le/datter een bzede getroffen wiert/ ende dat 
Baharon,algnaefte@rfgenaetn foude Woning 
zin. Defen Kezere-Khozrao wort ban veel 
Perffiaenfe Biftorp-Dchziveren onder hare 
Koningen mede getelt. 

BAHARON-GVR, XXVII Ko- 
ning in Perffen, 

Det eerfte dat Baharon dede ín het Ín-tre- 
den zijns Äichg/wag/ op de bede Van Man- 
zar ten pegelĳcken alleg bergeben Watter in 
de voorgaende Herfchillen bp peder bedreven 
Was: Vooꝛts tot erkenteniffe bande berkires 
gene weldadé/heeft hp Manzar met feer heere 
ljcke Geſchentken bereert/ ende 3Gnen fone 
bp bemin t Dof opgeboedt tot dat hp oudt 
geworden Was. 

Defen Printe was met ſodanige deughdẽ 
eft wifbept begaeft / dat yeder hem geluckigh 
achtede onder deſen Koning gebozen te zĳn; 
hebbende oork over al ende ín alles ſeer 
goede ordre gheftelt/ fo bat geheel Perffen in 
zede leefde, 

Defen toenaem Gur wag hem ghegeben/ Waerom hp 
om dat hp een fonderling Vermaken inde Gurtoeghee — 
Zacht hadde/ ban wilde Eſelen / want Gur bes noemt 
tepckent een Wilden fel: ende fn defe Jacht Wiet. 
hadde hp bovéalle ander eẽ groot vermaet. 

Alg nei de Perffen ín’t midden ban deſe ſtil⸗ 
te waren / is de tijdinge Jekomen/ dat Hha- 
kon-Ghini , den Koning der Tartaren/ een 
Depy berepde ban 250. dupfent Mannen / om 
haer in defe ledighepdt aen te taften/ ja alree⸗ 
de inde nacftgelegene Landen gevallen was / 
ende Dapperroofde. Dit Heeft den Gicks⸗ 
Heeren dapper verbaeſtgemaeckt / ſo datſe bp 
Baharon haten Koning gekomen zyn / ende 
hem feer dringende deſe tijdinge baoz-hieldé/ 
waer op bp Aauwelijt antwoorde gaf/ alg of 
hem de fakêniet aengegaë hadde: eñ gaf dae 
delijck laft alie gereedtſchap te maken/ om 
ter Jacht te gaen. Fn zyn Hof waren ger 
mepulúck feben Woningen / zine Vaſſalen / 
die liet hy oock de wete doen/bat hy begeerde 
fp fouden hem mede bergefelfthappen. Defe 
maetkten haer gereedt / met een tamelick gez 
bolo / ende bpfelfs/ en namniet meer alg 
300. Mannẽ van zijn IL úf-Wwacht mede; doch 
varde dapperfte. Ende aldug 3infe te ſamen 
heen geveven na’tbeldt met Walcken/ zac 
ken / ende alderlep Facht-tupgh/ om eenen 
goeden buptte Erijgen. 

Baharon aldus doo? de belden jaghende / 
reedt vaſt recht na Korazon toe / daer zijnen 
vyant was: hp hadde tot Gouverneur gelaté 
eenen Narfy,(befé die oock ban ſommige Perf- + 
fen onder ‘tgetal der Koningen geftelt wordt) | 8 omngeng hadde 



der Koningen van Perſſen. 
habbefich met meer Heeren des Bijchs ín» 
Gebeeldt/bat Baharon geulucht was / derhal⸗ 
ben fonden (p Gefanten aen Hhakhon-Chi- 
Ny „ om aan vaede te handelen: 'twelck Hha- 
Khon nietafen lloegh / ende vernemende dat 
Baharon geulobé was / liet hp de gauwe toe: 
ficht ende Brögig-pber een wepnigh betpen/ 
gelijck oock zjn gants Leger: Ondertuſſchẽ 
Baharon fic} Vande Stadt afgevende / nam 
de ſioztſte wegh na Aderbaiga ende naer Ar- 
menien toe / alleen met zijne Lüf wacht / en⸗ 
De zooo, uptgelefen Rrjghſ· knechten / ende 
met dit volck ús hy door omwegen heymelick 

zünen bpant gaen foecken: komende nu dicht 
_ bp/fenbthpmrie beſpieders upt/om alle gele: 

geeheptite vernemẽ / die oóc knap weer- qua⸗ 
mẽ / ende Hem verſekerden datſe weynigh op 
haer hoede Waren. Waer op hr dadelijck hem 
ín vieren deylde / zijnde in alg maer 4600. 

Baharon Mannen / nemende waer de gelegenthepdt 
beftrgot met pan eenen donckeren nacht / zijnfe op bier 
eed berfchepdert plaetfen op ’t Gelupdt van een 
bpanbe, nie Trompet / alle te famen aengeballen/ ende fa 
250 bupfent Dapper Daer ouder geſſagen / dat elek om cen 

annen _ Openfagh: ende is Baharon felfg terftondt na 
bp een Gad: de Tente van Hhakhon gereden, Die vaſt bez 
De ende bere ſigh was met fich te wapenen / doch heeft 
Winde hem. hem fo veel tüdts niet vergunt / maer met 

zijn ſweerdt den kop afgehouwen / ende de 
vluchtelingen wierden tot aen de Riviere Ic- 
bun toe achter-bolgljt; So dat alter cen (eer 
ſchrickeinche bloedt-fiorringe gefchiede, 

Along eyndighde dien —— pe Perf, 
fen fofter verbaeſt gemaecht hadde , ende is 
Bah aron met arooter eexen ende bupt wederr 
om in Perſſen gekeert / tot groot berwonde⸗ 
ringe bau alle zine Onderdanen. Daer naer 
is — getrocken om de Lane 
den te beſichtighen /-ende heeft albaer een 
Bzonme getrout / Die een des groot ften Jor 
nings Dochter wag ban gebeel Indien; ende 
boen ig hpweder-gekeert. Arcaren otten 
Wp heeft oock feer geluckelijck tegen de 

Bomepnengbheftveden / zijnde ten ooplogh in 
Arabien, ende willende Cemmael zine vypan⸗ 
beu op ‘tfpoo? nabolgen/ is bp doncker in een 
Maxr as berfmoozt / fonder dat pemandt ban 
de zûne 'thelfde bernam ; Sodanigh was het 
eynde han deſẽ Baharon, hebbende geregeert 
23.Jaren/ ende liet het Bijck ín handen ban 
zünen fone 

YAZD:GERD, XXVIII Koning 
in-Perffen. 

Deſen Yazd-gerd tot de Kroon ghekomen 
zijnde, liet het Gouvernement des Aich 
north aen den genoemden N arfy, ghelgek zijn 
Dader gedaen hadde, Bp was een gerechtigh 
Biehter, eñ derhalvẽ LA De zijne ſeer bemint, 
Int 14. Baer zuns Micha maerkte hp zíjn 
bolck berepdt tegen den Koning ban Rumef- 
tan, doth daer Wiert een vrede ghevonden / fo 
dat elck na hups track. 

Yard-gerd hadde twee Sonen / den outſten 
Pheruz, ende den anderen Homoz genoemt / 
deſen beminden de Dader boven dẽ auderen/ 
ef wilbe bien evfgenaem zins Rijcks maken. 
Daeẽe rom font Bp hẽ henẽ in be Provintie ban 
Nimrus, om Gouverneur deſſelfs te zijn / op 
Dat zijn by· zijn des anders Surceffie niet cu 
verhinderde; ooch was het bolck tot den 
jonaften meeft gheſindt: ende gevegeert heb, 
benbe 18. jaren / ig hp geftozven/ latende de 
Kroone aen 

561 
HORMOD XXIX. Koning 

| dn Perffen. … 

Hormoz fg na zijns Waderg doot met toes 
einminge des gantſen bolck Voor Koning 
engenomen, Waer af hpfeer hae rig 
Enis; waut Hormoz zijnen Boofen aert AP Hoimo⸗ 

tudt bedeckt hebbende / aende Kroone GelDe verft gerief” 
men zynde / heeftſe nu beginnen te oxenba⸗ wozdt naer 
ren/fo dat de voorgaende liefde zijner Onder⸗ gehaet/ 
danen haeſt ineen Grooten haet verkeert fB, 
Twelck zijnen 6 Pheruz vernemen⸗ 
de heeft zin geluck waetgendmen/ muide ges 
accogdeert metten Koning van Abtelah, bat 
bp van zijne, Landen van Lermerd afftandt 
Boen foutde/- mits hem byſtandt gebende met 
30000, Lupteren/ twelck den Anderen dede. 
So dat hp met noch eenighe opgdheraepte 
Troupen ban. hier eñ daer /in PeriTen quam/ 
ende ig hemm Hotmoz met eert groot Bepz tér 
gen getrocften/ ende hebben te ſamen geſtre⸗ 
den / inaer Hormoz ig ontdaen/ ende (elf 
gevangen geblebẽ: ende ig ban Pheruz\wep; Ende ban 
nighe daghen daer nacr ghedoodt / hebbende Hen —— 
maer Koning geweeſt een Jaer Dag toege⸗ zen; ende 
naemt Farzandt, bats te ſcãgen / sone gevangen; 

PHERVZ; XXX. Koning in Peren; 

Pheruz aldus int Gijck ghekropen 30nde/ 
heeft beginnen ordre te ftellen op alles / wat 
in een goede Gegieringe verepft Wierdt/ende 
eenigh vermoeden hebbende bat zijne Oer 
ber pets vorꝛnam tegens hem ende taunck / 
veopnemelijck met dzie zijne bekende / heeftſe 
boen batten/ ende hemm met haer gelück doen Snde onge 
onthoofden; Wet begin zÖng Rüctks igaen⸗ vangt. 
merckeng Waerdigh geweeſt / van wegen ren 
ſeer groote drzooghte/ die door geheel Perſſen Groote 
was ſeben jaren lang geduyrende / ſo dat voe droogbte 
alle Fonteynen uptorooshden / ja De Hers Doos gebeel 
maere Givierenlehun ende den Tygris, (p Perflen- 
dat een groote menighte ban Menſchen ende 
Beeften van honger gheſtorven zijn fo Dat >> 
oock de Wogelen des Bemels Ban de Lucht eg 
neder belen. rad 

Dier naer heeft Pheruz de klachten ghe⸗ 
hoordt / hoe dat den Koning ban Abrclah die 
hem (fo beogen gefepdt ís) ober de accordatie 
der Handen ban Termerd, teghen zijnen 
Bꝛeoeder bolck ghegeven hadde/ zijne Lan⸗ 
ben gheinbadeert wag/ ende De felbe beroof? 
de. Deſen Koning wort Lan fommighe 
Perfiaenfe Schryvers Euthalitas genoemt, 
So heeft Pheruz ffch dan ten oozloge berept: 
Ende Gox Nawas ben Koning van Abtelah 
pít hoorende / ig betazeeft gemorden/ alg. ken⸗ 
nenbe de groote macht der Perſſianen; Waer 
een ban zine heeren heeft hem getrooſt / ſeg⸗ 

|_gende/ indien hp zĳn. Pupfbzouwe ende kin⸗ 
deren na züne docdt eenighe bergelt-daedt 
boen wilde / hp wifte Hem upt alle Ahebaer te 
helpen: Dit beloofde Hem Gox Nawas feer 

booab; So heeft hem dan defen Wazir, laten 
boeten/ handen/ ende Neuſe afhatken / ende Liſtighept 
op den wege laten neder-Irggen/daer Pherus LEnS Wa- 
been pafTeren mofte met zin Bep?/ (ommige gonmn be 
boor-loperg defen Wazir bindende! Zim Det pergen in 
fchgicht over de ellendige Geftalteniffe deſes zjns woe 
h ans / vragende hem na de oorſake deg ſelfs nings gans 
die geantwoort heeft / dat DP een Wazir des Den te bzen⸗ 

Konings ban Abtelah was / ende bat hp hem gen. 
bug weeedelijck miſhandelt hadde / doen hp 
hem ontrade niet — ben Koning Pheruz 
te trecken / ende badt fp wilden hem joos 

Rn )he- 
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Pheruz bzerighen. Wit gefchiebe; Pheruz niet 
mit alg de andere ſich berwonderende/ 
braegbde mede na De ooake/ Daer op den 
Wazir weder alg boog heẽ geantwoozt beeft/ 
ude badt hent/ hp wilde doch züner barm⸗ 
rtighsin/ efide helpen Weekei defe groote 

—— 6 konde hem ben Koning met 
al zn bolck genpegh ín ha veren. Dit 
beloofde Pheruz, erde {5 7 ber bolght/ 
dien weoh die bp hem Iepde/ ende tet hem 
voo aent (DRS DER eprs — Boeren. Dee 
en Wazir heeft hem fo licht eu en Weten omt 
Jepden/Dat ſy on eenen wegh quamen / daer 

Ip tmeeft alle van dorſt moffen wer achten/ 
ende Die met Pheruz bit dutquamen / vielen 
Ín de handen ban Gox Nawas, bie Haer doch 
Alle naderhandt heeft los laten Denen Jaen/ 
met conditie/ dat Pheruz hem noptmeer bez 
oorlogen ſoude/ noch doo, hem / noch door anr 
Bere; twelcke hem Pheruz beloofde/ om los 
terafien. À ide 
Maer in Perſſen gekomen zinde / heeft hp 

Wederom een groot Dep? berfamelt/ ende tez 
… Ben Gox Nawas ten tweede⸗ mael getrocken/ 
gr niet tegenftaende hp vaneen peder ghebeden 

Wiert, tfelbe te Willen na-laten/ om grooter 
ſwarigheyt te ſchouwen. Waer hp dit niet 
achtende/ heeft eenen Sufurah tot Gouver⸗ 
neur ober PerfTen, ende 3üne twee Sonen/ 
Belax ende Kobad, geftelt/ (defen wozdt ban 
fonunige boor Koning geresent) ende nam 
amet Dem zyne Bochter / die ſeer ſchoon was 
Gox Nawas hozẽde Dat hp op wech was / heeft 
dooe gefanten hem 
gemaeckt/ ende begeerde hy wilde doeh we⸗ 
Derom keeren; doch twag den dooven gepre 
icât. ij Ì 

Mu Badde Gox Nawax op de weghen Hier 
ende daer uplen doen graven/ dte vol water 

tden/ op de Welcke hp fo behendeljcken 
adde tacken laten leggen/ dat niemandt de 

4 liſtigheyt des ſelfs konde mercken / ende ſien⸗ 
de dat Pheruz niet van te ſtryden Wilde afla⸗ 

Pherúz ber⸗ 
Ozenekt met 
beel ban zijn 
bolck. 

ten / vepnſde Dp te vlieden / tweltk den Sole 
daten ban Pheruz foo veel te ſtouter mas 
kende/ zijn hem naghevolght / ende alfo in 
de gegrabene kuplengevallen / ende verſopen / 
le oock Pheruz, geregeert hebbende 26, 

aren. 
Supharah, bie ín Perffen alg Gouverneur 

gebleven was / dit Beruchte geboot hebben, 
de/ heeft alle zijn macht op ontboden/ ende 
recht na Abtelah getrocken/ welckerg Ko⸗ 
ning bp gedwongen heeft DE vrede te Verfoers | 
fen/ op tondítie ban alle de gevangene/bupt/ 
ende Pheruz Dochter weber te geven/ Die 
Gox Nawas geerne ghetrout hadde. Dit ghe⸗ 
daen zijnde / is Sufarah weder na PerfTen gez 
leert/ ende heeft Belaxden Done van Pheruz, 
Koning ghemaeckt. Maer Kobad, Die de 
jongfte was / voelende hera befpot ban Sufa- 
rah,ig na Curkpengberepft/ ende heeft de 
Honing aldaer gedient. 

BELAX, XXXI. Koning van Perffen. 

Aldus fg Belax een vreedigh befitter zing 
Aijcks —— ende Kobad fg vertrocken 
met Belarmeher, ben Sone van Sufarah, díe 
zijn Hupſgeſin te Nichabur hadde; Onder: 
weghen heeft hem bezatmehet ghebeden / hp 
wilde boch hem die veiendtſchap doen / ende 
Komen hem in zyn huns beſdecken / twelck 
Kobad gedaen heeft / ende ſiende zijn Boch⸗ 
ter bie feer ſthoon was / is ap Daer verlieft 
gheworden / ende hetftſe ten Bouwelðck bee 

zijne beloften gedachtigh 

Kort Begrijp vande Hiftorie, 
—— twelckde Ouders niet ghewepghert 
ebben / erde is voorts na eenighe nachten 

bp-flapenszúng weeghs getrocſten / na Tuc 
kyen, latende zijn Wup{-veouwe vevrucht 

—— waer gekomé zijnde / heeft hp fic ee 
ven in dienfte deg Hbakbon Chiny, rk 
ober Dat Rüeſt heerſte / ende ‚na. vier Jaren. 
Dieneng epfte hy hem voor alle zijnen dienſt 
eenigh ANryghſ wolck / twelck hem bergunt 
is / met: weſck hy na Perſſen getrocken / is / 
beſoeckende onder wegen zjne zupforouwe /⸗ 
met zünen Sone / die hp nopt gefien had⸗ 
de; eude na dathy eenige Daghen amet haer te 
Michabur gewerſt was / is hp tooit getroc⸗ 
kentegben zunen Beoeder: doch As hem on⸗ 
derwegen zyne doodt aengeboodtſthapt / na 
dat» s. jaren geregeert hadde, «© 
‚oNichabur wag een Provintie / gelegen tuſ⸗ 
fen Karafon, Vſ beksende Tartaryen: In welt» 
ke Provintie (fo de Hiſtorien ſegghen) den 
Grooten Tamerlan op eenen dagh 4oo, dup⸗ 
fent Menſchen omgebracht heeft Mlhter 
groepen oock de 
koifen noemt, 

KOBAD, XXXIK Koning in Perflen. “°° 

Nademael dat Belax geen kinderen na-gee 
laten hadde / fo ig Cobad ter ftorit ín poſſeſſie 
gekomen / niet tegenftaende bat Sufarab lie⸗ 
ber, gewilt hadde geweeſt / eñ regeerde noch 
alg Gouverneur deg Rijcks; Waer Kobad 
ên mochte dat — des heeft hp hem 
doo? eenen Samfon laten ombgerigen. 

Ontrent het tiende Jaer zins Aijcks ís 
in Pertlen opgeftaen een FBenfthe/ Die ghe⸗ 
noemt wag Mefdahk, ende was Ke 
uptde Contrepen ban Zathal; Beſen Gers 
ſtoute ſich een nieuwe Secte onder den Tup⸗ 
ben te firopen; driĳjbende boogriantelĳck de 
alghemepnhept van goeden, / Brouwen ende 
kinderen; ende was onder ſchjn van ten Ber 

gheſteenten / diemen Eure 

Kobad 
tegen zijnen 
Broen 
Belax, 

fozmatíe inde aenbiddinge deg vuyrs: ver⸗ 
biedende met eenenalderlep levendigh dier te 
dooden. Do dat hpdooz defe nieuwtghepdt 
ban dods-dienft eenen grooter aenhang in 
Perffen macckte/ ende Dat vele Tupden hem 
alg een Bepligh manachteden / onder welcke 
dotk Befen Kobad was. De Groote beg 
Ayitks merckten wel/ bat dit een geoot Here 
berf int Landt maken foude/ daerom baden 
{p den Koning / hp wilde doch hier in tüde⸗ 
lbcken boopfien/ ende deſen Mezdabk wegh 
doen: Dier toe en Wilde hy gants niet ver⸗ 
ftaen/ oock was Det hun fonder zijnen Wille 
onmogelijck upt te voeren om des grooten 
aenhangs wille/ Die hp alreede onder tvolck 
gemaeckt hadde, Do Hebben dan de Heeren / 
na dat fp Kobad door ghebeden daer toe niet 
brengen en konden / hem in hechtenis gelept/ 

Kobad woyt 
gebangen 

ende eenen laumafp, zijn Bloedt verwant / geftelt. 
Bet opficht des Aijtks gegeben/ ende onder⸗ 
tuſſchen befen Mezdahk laghen gelepdt. Nu 
hadde Kobad een Dufter/ Die feet fchoon 
Wassende hp upt lfefde getrout hadde / twelck 
hem banMezdahk pock beroozloft was, Der 
feupt natupalijcke liefde tot haren Broeder 
ende man/ berfocht omeenen nacht bp hem 
fn de gevangeniſſe te mogen ſlapen / daer op 
fv haer opt alder-kofteltichfte gekleedt hade 
de / Het welck ſy banden bewaerderg doo? bez 
loften ende gefchentken epnbelijck verkregen 
heeft / ende den nacht ober zijnde / Heeft fp 
haer hedde daer wederomdoen unt-dragen/ 
Daer Kobad ín ghefteken wag/ ende liet Dern 



ee inder hae ertrerBen/ 
Batcht baor repdt. wag/ om inder haet te bertrechien/ 

de / is hpgegaen in het Bijcke van Abre 
We mas, met hope / om banden Koning eenige hulpe 
Daer weder⸗ te Bhenteten/ twelck hem na eenighe Haren 
òmupt. gebeurt is:want dE Koning gaf hem Joooo, 

Paerden / ende heeft daer by noch alles ops 
geraept wat hp konde/ ende ig ſo in Perſſen 
gekomen, t' welck ten eerſten een groote ber? 

neat flagenthept inbzacht: want fommige wilden 
‚ Kobad  hemontfafigen/ alg haren bpant: andere/alg 
toojdt hem haren Koning ende vriendt. Eyndelijck ig 
emd beffeten/ datmen hem met alber bemoedigije 
EDE Beptontfangen foudezende ig lamafp d'eerfte 

gonte Beweeft/ die hem ontfangen/ende onder Hem 
ie ghebogen heeft/ twelck oock veroorſaeckte / 

dat kobad een pegelĳcken alles vergaf/ eude 
een generael Pardoen afkundigen liet, De 
refte ting tüdts beſtede hp int reformeren 
3ĳns Aücks. Heeft gefticht de ſteden Bardah 
ende Guania, Is epndelijck van fieckte aber 

‚_florben/nadathp43. jaren gheheerſt hadde, 

KESERES; ANVXIRON, 
XXXIIL Koning in Perffen. 

Kezeres Anuxiton ofte Nauchiruans met 
deſe twee namen wozt hy Genoemt/ ef Sone 
van Kobad ende zjn MF Zermecher, is in't 
Eijcke gheſutcedeert. Defen Was met vele 
deugden begaeft/{0 dat hpHaerom ban den 
znen ſeer ghelieft is ghewprden: adat op 

Mezdahk dille s int autſt ordee geſtelt was / is Mezdahk 
wordt met ter doodt veroordeelt / met alle zine Navol⸗ 

A—— tutee ende dat met fulcker firengighept/ 
beer datſe ín Kosten tior:meer alle uprgbevoept 
DAE zijn geworden: Ende op Hat hem hetikijck 
vooꝛt⸗ aen niet temoepelijck en biel tevcgies 

ren / beeft bet gantfe Bick in bier Goubers 
neursfshappen gedeplt / die hy zijné getrouw⸗ 
ſten Waffaten heeft aten bedienen: Onder⸗ 
tuffchen/ de wjl Bp in deſe Keformatie Hes 
Gouverneiments beſigh was/is dẽc kinguis 
Kham; KFoning van Tartaryen; iu zijne Aan⸗ 
den gevallen / ende onder andere Steden dock 
Samerkandt inghenomen / in de Contrepe van 
Morenahar; twelctk de geboogt-placts ig van 
Ben Grooten Teymurlangsdien Wp Tamber- 
lang noemê/ want Teymur was zijnen epgené 
naem/ ende Lang zijnenvtbenaem/ Dat is / 
Manch té fegghen/ want hp Manck met een 
been Wwag,:0 ra \ngorsindt 1 
Teghen deſen heeft kezeres zjnen Sone 
Lotmos geſonden / met een treffelick Heper/ 
die hem ooch-m nael ontdaen heeft / 
ende dermaten verſchrickt ghemaeckt / dat 
Chinguis Kham met groot verlies ban de 
zine wederom in zun Aandt ghetrocken is/ 
ende Hortnoz met oberiloebigher eere fn 
Perffen;na vat hp alle be ingenoin * Steden 

* t. 8 } . 

niia 

a. eteelt/ die Nuchzad-ghenoemt mas; 
WEE volgde zĳn ADoeder inde Ieere/ ooch 

Nuchzad, 

krantk war; Bp dan gevolght zijnde van een —* 

neurſchappen veranderende: Sijn vader dit 
met de dzoefhepdt vernemende / heeft 
eene Kapiteyn Rembarzin; die hp te Hierahk 
gelaten hadde/ ontboden/hy foude alle machte 
bpeen vergaderen / ende teghen sijnen Sone 
tretken:tweltk hy gedaen heeft/ende zijn aen 
malkanderen Gekomen; den ſtrydt langen 
tbe gelijck: zijnde, is epndelhek de victorie 
Aen Nuchfads zijde gebleden/dooz de broom — yî 
hepdt zing Kkapitepng Chamas Rumy: doeh „Wordt me 
fg Nuchzad met een pil {u zijn boeft gequiceft Zj bees 
geworden / daer hp korts daer aen af geſtor⸗ 9 ko 
ben ig/ ende na der Chaiftenen woijſe begrae frerk:. 
ben. Kezetes hier naer medergekeert zijnde / 
heeft altedetroubelen ín Per fen geftilt,. »o: 
„Daer naer heeft Hp inn Indien gheoorloght 

tegen den Koning des Eplants ban Seylan, 
dien heeft hp oock betwonnen/ende bebivöns 
gen hemeen jaerlücks Aribupt te betalers 
fo bat defen Kezeres alg doen hrerſte oper i 4. Kezerer, 
Lantſchappen / yeder een geoot Koningen Cen mach 
berfipetBende;: zl +97; oGrmo oouvic mat HOD Woe 
1, Bp was wen boorfichtighende wig: Wys "IPB 
ning / Alle byome daden wierden ban bent 
heerlen getoont. Ip hadde veel Sonen/ 
doth onder anderen eenê/ Die hem lieft Was; 
genacmt Hotmoz:Defen heeft bp fo gedvans 
ceert / dat hy noch voor zn doodt tot Sutteſ⸗ 
ſeur berklaert ig geworden / daer op Hp hert 
noch voor zijn doodt veelſchoone vermanin⸗ 
gengegeben heeft / ende te gheſtorven in het 
48, jaer zins Atickg.Mirkond fchaöft/dat bj 
zÿnen tijde Het Landt in alderhande voor⸗ 
(poet mas / eñwas toegenaemt Adel, dat ig/ 
gdedt Rechter, al 

4 4 \ N e ' 4} J vo 

HOR MOZ, XXXIV. Koning in 

eert. — 
Alle begeerde / ghewenſte ende meeſt· ghe⸗ 

keurde ſaſen / zijn niet alte tíjdt De berte, Hors 
moz wag van een peder gewenſt by zjns Das … 
ders leben; doch den teugbel. deg Kucks in Hormor … 
handen hebbẽde / heeft hp henrſo wzerdelijck vegrfeert feit 
aengeſieit / bat een yeder hein meer berfot ps weeedelgte 
de / als ſy heinte vooren ghepzeſen havdeng ken · 
Want hp droegh heim ſetr weect ende tprana 
nehick / ende heeft inde eerſte twaelf zarefi 
zyns Rütks meer als 13000 vermaerde 
verſoonen laten oinbrengen / ſonder noch een 
veel groot er menighte van’ ghemeyn volck, 
ende bele Die het Landt bzp-Wwilligh abans 
Donneerden, —, ern be SS 
Ben Kepfer ban Conftántinopolen dit afs 

leg hoorende / nam deſen tydt waer / ende 
viel hem ín zn ILant/in hope ban hem te ons 
tretheralleg Dat zijne Dooy-faten op hem 
geufurpeett hadden: tweltk hp oock vol⸗ 
boerde) want hyis (onder eenial, tegeuftans 
gevallen fn Armenien ende Aderbaions,roas 
bende ende plonderende na believen; ín oel 

EK 

Kas 

- ud 
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Ren tijdt noch eert andere ſwarigheydt op· ge⸗ 
ſtaen is: want den Koning van Tartarien, 
ghenoemt chabacha Hhakhon Chiny, Die 
Hormoz Moeders Broeder wag ſcheen ín 
deſe gebaerldehepdben met den ſtandt zing 
Necfs mede⸗lijdigh te zyn / ende bergaderde 
rengroot Bepz Ban zoo, duyſent Mannen / 
pin (fo bp Voot-gaf) zijnen Reve te helpen: 
Maer wetende/ dat in troubel Water goedt 
viſſen was / fs in zijn Lant niet afg vriendt / 

Cort begrijp van de Hiftorie 
ken;fo dat hp met een machtigh Bepz ín Perf- 
fen komende / over al Groote ſchade dede / tes 
gen den welcken Kozrao Parvcz, te veldt ko⸗ 
mende, Verwonnen wierdt / ende bluchte na 
Conftantinopolen met zine twee @omen/die 
hem onder wege altijdt rieden / hp foude zj 
nen Vader van kant helpen / wilde hp bredigh 
befitter znne Acke zyn; doch bevonden 
wel / dat de vaderlijcke liefde op Hem meer 
bermacht/ dan de heerg-luft/ zijn ſelve 
bpHormoz gegaen / ende hebben hemmet  Hormoz 
een Peeg van een Boge geworght. Sodar wordt van 
nigh eynde hadde defen wreeden Printe. FÚN Droee 

maer als vpant gevallen / ende alles wat hy 
innam ſich toe-epgenende. Doen heeft Hor- 
moz,upt zijn oogen ſiende / beginnen te mert⸗ gin roe 

‘Hormoz. 
wodt ghes 
blindt ban 
zine Bzoe⸗ 
ders. 

Ken / hoe grooten quaedt Ip ſich aengedaen 
hadde / doodende fo bele doorluchtige Man⸗ 
nen ende KAryghſ overſte / hebbende bp-na 
niemandt die deſe panden ſoude konnen 
hebben wederſtaen. Soo hecft hp dan den 
Naedt bp een gheroepen/ ende ig befloten 
datmen den Kepſer zijne Landen af-fraen 
foude / enbe aldus ís dat oorlog gheftift: 
Teghen den Tartar Gebbenfp toen alle has 
re macht ghekeert/ ende ig D'opper-laft ghe⸗ 
geven cen Perſſiſch Kapiteyn / den kloeckſten 
van gants Orienten, dte genaemt was Baha- 
Eon Chuby, Die met hem nemende 12000. 
uptgbelefene oude Soldaten/ is teghen den 

actar opgĳstrocken/ ende heeft met dien 
Blepnen hooy bat groote Bept-leGer op-gee 
Aaghen/ ende is den Koning Chabacha met 
zijn befte Wrijghf-bolck daer opde plaets gez 
bleben. Gn de plaëtfe ban deſen Chabacha 
—— de Tartaren zijnen Sone geſtelt / die 
et oorlogh tegen de Perſſen / met een ſelvigh 

ongeluck alg zynen Vader / volhardt heeft / 
want de Perſſen altijdt verwonnen / ende zijn 
De Tartaren epnbelijck gheheel ontdaen / fe 
bat Barahon Chuby zynen Koning eenen bupt 
ſondt door zinnen Sone ban 1250, Kemels / 
gheladen met goudt ende. ghemunt gelt / met 
noch veel andere rcke eũ koſtelycke Schat: 
ten: boch zijn alle deſe daden ban dien voor⸗ 
treffelijcken Bidder fecr leelijcken gheloont/ 
Waart hp be gevangeniſſe op zun Wederkome 
ſte tot een bereer-penntng ountfanghen heeft / 
want ſommige zine af· gunſtige hadden hem 
bp ben Koning verklaeght van conſpiratie 
teghens de Kroone, Baharon bit feer ter herz 
ken nemenbe/ is door practijchen uytghebro⸗ 
en / ontkomen / ende Kozrao Parvez, den 

oudtſten Sone van Hormoz, teghens zijnen 
Wader opgehitſt / die hem terſtondt ootk koe 
ning noemen / ende gelt op zijnen name mun- 
ten liet: Dier toe Waren Heu gunſtigh znne 
twee Doma Banduhyes ende Boftan, Maer 
Befe twee zijughevat / eñ ín hechtenis gelept; 
ban Waer fp uptbzekende/ vergaderen alle 
macht bp een/ ende Komen teghen Hormoz 
haren Bzoeder/ bien fp ontdoen, vangen en” 
be dogen uptfieken. Kozrao gehoort hebben⸗ 
de / dat zijne Ooms ghevangen waren / was 
gevlucht / ende keerde nu op deſe tüdinge in 
derſſen ende is voor * erftent: Maer 
heeft den Vader moeten belooven / dat hy 
wꝛrake nemen ſoude ober beyde zijne Ooms / 
díe hemtgeſichte benomen hadde · 

KOSRAO.PARVES, XXV, Ko- 

ning in Perſſen⸗ 

Terwijl bat Kofrao met Zire Oonis ín 
Perſſen aldus © orloohden / Geeft Baharon 
Chuby allen zúttern luft tot wzaeck in eergie⸗ 
righeydt ende heers · luſt verkeert / hoopende 
in deſe opzoeren ſelfs aen de Krone te gera⸗ 

| 

— — — — — — — — 

ozZrao, nu bp de Grietken zijnde / troude 
des Kepyſers Dochter / díe hem oock om zij⸗ 
ne Landen te Winnen/ 100. dupſent Man 
mede⸗ gaf / ende zijnen ſone Benathus. Bier 
mede is hp tegen Baharon getrocken / bie om 
Bat hp ’tApck wepnigh tjdts gheufurpeert 
Heeft / van ſommige oock ín't getal der Kor 
ningen geftelt wozt/ ende heeft hem verwon⸗ 
nen / ende Baharon íg geblucht na Turkyen, 
ende begaf (ich indienfte ban Hhakhon-Chi- 
ny, baer hp koets geſtorven is, 
Als nu Kozrao ſith een vredigh befitter 

zijns Atks bevondt/ heeft hy be belofte, a 
Bet zijne Oomen / zijnen Wader belooft; vol⸗ 
voert / ende haer gevangen doen ſtellen / ende 
ſcherpelijck doen kaftiden, A 

O@ntrent het zo, jaer zing Bückg fs te 
edina ín Arabien opgeflaen ben valffchen 

Propheet Mahometh, die ſchribende aen al⸗ 
le Princen ende Beeren daer ontrent/ fp wil 
den doch hem upt denname Godes hoozen/ 
Ende zijne Leere gennemen / onder anderen 
oork aen Kozrao ſchreef / Die hem geenfTing 
beeft willen hozen/ maer gants berbloecht 
ende verbannen. 

Kozrao tn be S 

at de Stadt geheel fonder fortificacie bleef. 
Wacker gheworden zynde / ende doot defen 
droom geheel ontvoert ín fich ſelbẽ zijnde liet 
bp de Wacrfeggerg ende Teecken · bedup⸗ 
derg bp een voepen/ vragende haer na be bee 
dupdeniſſe deſſelfs. Een onder alle Geeft hem 
geantwoozdt / datde elf Coorens bedupben 
elf Koningen / die noch in Perſſen heerſſen 
moeften/ nade Welcke die Monarchpe een 
epnde nemen foude, 

Karrao om defe Boorfegginge (fo hp meyn· 
be) te verbinderen/ ende deſen ondergang te 
vermijden / ghelonfde bat het gene oorſaeck 
foudc konnen man er ban deſe veranderinge / 
De tweedzacht zijner fonen ſoude mogen zjn? 
Waerom hp bie alle Hangen liet/ haer verbie⸗ 
dende aen niemanden te ſpreecken / oock niet 
met hare Aꝛouwe te Doen te hebben: @nder 
zine Kinderen Waffer eenen die Charcar ge⸗ 
noemt wag/ bie onder alle zijne Drouwen ces 
ne boben d'andere beminde / ende noemde 
hatr Cherin, befe wag uptermaten fchoon: 
Charear om zijne Gherin biekimaelg dentken⸗ 
de/ ende beel ongeruſtheydts om haten 'twtt 
lijdende / gelijck de Liefde nfmmermeer bine 
dinge gebreck heeft / bedocht een middel / om 
zijn pynen te verſoeten / ende veynſde ſieck te 
3ijn/ ende ban noode te Hebben de bloet-ader 
gelaten te zijn; waer ober Bp aen zine Cherin 
alles ontboden hadde / kleedde fp haer als eer 
nen Barbier / ende quam fo bp hem inde ger 
tangeniffe/ alwaer ſy en tüdt gheweeft 
zinde / haer bertrock ban baren Man / diek 

tabt Madahem 3únbe/ BE djeom 
droomds eenmael beg nachtg / dat hy in een ban Kozrao, 
Stadt was, omcingelt met ftercke muyren en-enbe zijne 
de elf Toorens , de welcke altemael.tot den bedupde⸗ 
ronderoe vervielen, d'een na den anderen,tot “re 



der Koningen van Perffen. 
bleef beyrzutht ban eenen fone / die fp daer na 
noemde Yatdegerd, ende Wierdt in ’t Pups 
zing Groot vaderg Kofrao ge voedt tot de vijf 
jaren toe/ ſonder dat hp ’twifte: Maer alleg 
vernomen hebbende / beval hy / men ſoude het 
Kindt dooden, toonende hem noch van opfet 
geenſſins verandert te zjn. De Moeder Dit 
Vernomen hebbende / heeft fo verl met tranen 
verkregen / datmen’t níet dooden / maer op 
genade ende ongenade Ben Beeſten in't Bos 
oop leggen foude : 't Welck gedaen Wierdt. 
Dítalleg wordt hier berhaelt tot meerder 
verſtandt ban tnavolgende. 

Deſe uptlegginge des dzooms heeft Koz- 
rao bã doẽ af geheel wzeet eñ hovaerdich gez 
maect / ſo Dat hp vãde zijne (eer gehaet gewor⸗ 
dẽ iszeñ geregeert hebbẽde 38.jarê/ie hp met 
gemeene ſtenimen Lande Krone geſet / ende 
hem eenen Kapitepn in bewaringe gegeven/ 
ende ſtelden op den Koninglücken Stoel zi: 
nen Sone 

KOBAD CHYRVYHE, 
XXXVI. Koning in Perffen. 

Dit gefchiede ontrent den jare onſes Bee: 
ren 631, ende in t negende jaer banden EZi- 
rum Mahoinetis: ende wordt dien Kozrao 
Parvez gemepnliĳjck bp ong Chofdroes ghe⸗ 
noemt. ede 
So mepnden de Perflen,nu pock wel groo 

telcks berbetert te zijn door defe verande⸗ 
ringe / ende datſe ban deſen Price Kobad een 
groote verſachtinge ſouden vernomen heb⸗ 
ben; doch twas verre van daer : Want zijn 

eerſie paoef-ftuch was / zijnen Dader inde gee 
Hoe Koftao vangeniſſe te laten ombzengen. Dit gefthres 
omgevjacpt De Aldus : Parvez hadde doen ombzenghen ee⸗ 
wierdt.· nen Mordomcha die hadde eenen fone/ ghe⸗ 

lid naemt Merebe Hormoz, deſe ig koets na zijn 
wverkitſinge gekomen / ende heeft Kobad acne 

geboden zijnen Wader te Willen ombrengen? 
welck hp veroorlofde / ende 18 inde ge bars 
gentile Gegaen bpKozrao, ſonder certgd ref: 
pᷣeckt ofte aenften/ feggende: Het is recht, dat 
ick dien.doode, die mijn Vader gedoot heeft, 
ende hieu hem met eenen den hals af. Ene 

‚ De weder keerende bp Kobad , mepnde een 
groote Hereering te ontfangen/ Geeft Do hem 
verhaelt de ſelve woorden / Die hy gebruyck⸗ 
te/ doen hp zĳn Dader dé kop af Dienw;Waer 

Keebtbaers OP Kobad, fonder hem oock eentabfing te 
big loon ontfetten/ dadelijck antwoorde; Het is recht, 
gens Prins datick dien doode, die mijn Vader gedoot 
ten-moojs heeft: ende ſloegh hem dat hy ſtarf. 
he zäfaet „Kebad met zi: Daders doodt niet bes 
* vredight / heeft fo veel te wege gebracht aen 
Bjocderen Zöne Gouverneurs / datſe 15.zijne Brocderg 
ambjengen. Ombrachten, Dier opis een groote ſterfte in 

Peren gevolght / ende is DP van zine twee 
Sufierg/ genoemt Turon-Dokt, ende Azar- 
my-Dokt, vapper ban zyne Wzeedthepdt bez 
ſchrobt ende beftraft/ feggende dat de Goden 
het Landt om zijne wreedtheyts wille ſtraf⸗ 
ten/ale die het leben dien genom hadde / diet 
hem eerft ghegeven hadt; welcke Woorden 
hem fo ſeer ter herten gingen / dat hp in een 
ſieckte gevallen / ende ín korte dagen daer op 
geſtorben fs / hebbende maer acht macntien 
geheerſt / ende Liet tot de Ducceffiezönen ſone 

ARDCHIR CHIRVYHE, 
XXXVII, Koningin Perffen. 

| Defen Ardchir was een eenigen fone Ko- | wederom afgelet. 
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bads, ende wag maer ſeben jaren oudt, Dít 
heeft een zyner Bloedt-berwanten/genoemt 
Charaer, anderffing Gher-kham , verweckt 
na de Krone te ſtaen ende Wag een Gouver⸗ 
neur vãde Provintie Agen,fo dat hp alle zĳn 
Krijgbf-bolck op ontboodt/ ende ig in't Bof 
gen omen / alwaer hp het Kindt met die het 
efthermen wilden / liet ombzenghen/ ende 

wierdt terſtondt ban het Krúghf-bolck gefas 
voriſeert / voornemelick ban die/ die met hem 
gekomen waren / ende lfet hem afkundigen / 
alg koning fn Perffen , den jongen Ardchix 
níet meer alg so, dagen Den naem ba Kening 
gedragen hebbende, 

CHARAR, Tyran, XXXVII. Ko- 
ning in Perffen. 

Charear aldug het Rijck ingenomen heb⸗ 
bende / heeftalleg gedaen Wat hp koude om 
pegeljchs herten te winnen/ende voo rꝛneme⸗ 
lick der Grooten bes Aicks / haer door alle 
middelen beproevende / doch al te vergeefs. 
Daer waren doẽ ter tit in het Hof dzie Ede⸗ 
lingẽ gebroeders/ die niet Wel konnende deſẽ 
Tyꝛan ſien heerffen ober haer / reſolveerden 
hem om te brengen / twelck ſydeden op eenen 
dagh als hy boorde Pooꝛte vant Paleps te 
Peerde ſoude gaen ſitten / dooden ſp hem 
met hare Poignaerden / hebbende maer een 
geet geregeert/ fommíge fegghen maer 40, 
agen. 

IOÓN CHIR, XXXVII, Ko- 
ning in Perffen. 

De Perffen ban de AE prannpe Chaxars hers 
loft zijnde / gavent Kijcke aen eenen Toon 
Chir. Gp wag een Bloet · verwant der overs 
leden Koningen / ende eenen ee ban Baha⸗ 
ton Chuby. Bp gaf hope ban een bohmaeckt 
Honing te fullen worden / indien hem de doot 
niet bedyogenen hadde/ hebbende maer een 
jaer gevegeert, 

TVRON-DOKT. XXXIX. Ko. 
ninginn€ in Perflen, 

Defe was de oudtfie Dochter ban Kozrao 
Parvez: Dit ig fo veel te feZgen/ alg Me-vrou- 
we Turon. Sp was een ſeer Wijfe Pzouwe / 
Die haer Gouverneurs in goede ozdre Dielt/ 
feet feherpelijcken ſtraffende die tegen haer 
pets Wildenaendanghen. Een der oudtſte 
Broederen/ die Charar omgebracht hadde, 
maeckte fp opper- Gouverneur deg Rijcks. 
Sp maeckte cen nauw becbondt metté Kep⸗ 
fer van Conftantinopolen. Maer de doodt 
Beeft haren goeden voortgang geſchort / fn De 
fefte maendtende thiendẽ dagh haerg Ricks, 

IASANCEDAH, XL. Koning 
in Perffen. 

Made doodt ban Turon-Dokt fg berkoten 
lefineedab, die / doen Gem de Krone opgelet 
wierdt / ſeyde / dat hp ſo ſwarẽ gewicht op zĳn 
hooft niet Belen en mochte / is dit vandẽ Perſ⸗· 
fen qualijck gedupbt / menende hp _ tot het 
nch tetraegh was / maer Hp berftondt de 
qhewichtfghepdt des Kicks hier doo, afte 
beelden/ ende is van hun op Den feften dagh 

ASARMY- 



Azârmy- 
Dokt wozt 
bermoogt. 

Kezeres 
omgbes 
bzacht. 
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AZARMY-DOKT, XLI. Konin- 
ginne in Perffen. 

Defe wag de jongfte Dochter ban Kozrao 
Parvez; begift met een vreemde ſchoonheydt 
ende berftandt. Daer wag een Goudberneur 
in de Provintie ban Karafon, oock ban Par- 
vez tden af; deſe hoorende bande groote 
ſchoonheyt defer Koninginne/heeft né fone 
in zijne plaetfe Gouverneur geftelt/ eñ ig na 
‘tof getogen / om te fien/of hp haer tẽ Wijve 
berkrjgémochte: Maer Heeft haer met gro⸗ 
tet onbefchepdenhept dermaten moepelijck 
geballé/dat fp geé ander nuddel fiende/om vã 
hem ontflagen te worden / dan doog zijn doot / 
hem heeft laten ombrengen : @Ewelck zijnen 
foneluego bernemeunde/ is ban Karazon afz 
gekomen met een groot Heyr / ende ín 't Bof 
anberffens gekomen zijnde / heeft de Konin 
ginne Wzeedelicken gedoodt/ fonder op hare 
beel-buldige ghebeden ofte Klachten achtte 
namen / maer ſes maenden geregeert heb 
ende. 

KESERES, XLII. Koning 
in Perffen. 

Delen was de fone van Tafincedah de 40, 
Koníng : Doch is pnunerg alfo onbequaem 
geweeft tot het Kijtke / ende hebbende door 
zijn quaedt leben den onderdanen tot tootne 
berwerkt/ hebben {p hem gedoodt / na dat hp 
een Haer gevegeert hadde, 4 

FERROGSAD, XLIII. Ko- 
ning in Perffen. 

Speekende van Kobad Kyruyhes wierdt 
gefept/ dat hp rs. zijne Gebroeders ombzen⸗ 
ghen liet / fa dat elck bluchte die maer ban 
tvriendtſchap was / ontftende den toorn ende 
weeedthepdt van Kobed: doch na zijn doodt / 

„zĳn fommige wederom in berſſen gekeert / 

Tazdgerd 

komt int 
Baf/ ende 
raeckt aen⸗ 
Be kroone 

ouder de welcke was defen Ferrogzad , den 
Neve ban Kozrao Parvez; Deſe dan boog ſo⸗ 
danigen bekent zynde / is Koning gemaeckt/ 
gevende groote hope beneenen goeden Prin⸗ 
cete Worden, macr is ’tepnden een Maent 
van zijnen Slave vergiftight geworden. 

YAZDGERD, XLIV. ende 
laetfte Koning in Perffen, 

van häer eygen Natie. 

Wan defen lazdgerd is verhaelt in ’t leen 
tan Kozrao Parvez , Die zijnen ſone Charear 
ebangen ftelde/ daer defen lazdgerd van gez 
{poten íg/upt zijne zouwe herin:de welt: 
ke den Wilden Dieren ten prop gelept zĳnde/ 
is ban fommige boozbp-pafferende Herde⸗ 
ren/ opgenomẽ / ende Gebben hem upt meder 
Iden(fonder te weten Wie hp was)opgevoet: 
Maer Befen Jongen oudt geworden zünde / 
beeft zijn geſſacht ontdeckt / ende is ban zijn 
voedende Daders geſeheyden / ende int Hof 
gefionten/ende wiſt hem ſo te dragen / dat zij⸗ 
ne manieren melden Wie ende Wiens ſone hp 
was: Sedat hp Koning van Perffen geko» 
ven wierdt na de doodt ban Ferrogzad. Bier 
inleeft hp herr aante wel gedragen den tdt 
van to, Jaren / got dat cpndelijck eenen hoop 
Turchen komende upt Turckyen, in Perffen 
boog Nahaoand invallende / hetwgedwongen 

Cort begrijp vande Hiftorie 
hebben tegen haer te trecken in de kontrepe 
vã Karazon: Alwaer aünbe/Dera heetuitrighe 
is / dat De Arabiſche Kapitepnê van Maho- 
met aeneen ander oort ín zin Landt gheval⸗ 
len waren: Ende hoorẽde / datſe feer na bp hem 
waren / is af gekeert na Korazon, alwaer hp 
fchrelychen geſtorvenis / gevegeert hebbende 
20, jaren. 
Dit is geweeft ben tactften onder be Perſ⸗ 

fen/ af komende ban Kayumarraz, ende in den 
welcken de Perſſiſe Monarchyve geepndicht 
is / ende ig gevallen in handen der Califen, 
Rakomelinghen ban Mahometh, die haren 
Stoel gefet hebben cerfi te Kufa, daer naer in 
Bagadeth, gelijck hier na gefept fal wozden- 

Koningé van Perffen cfedert 
dat de Arabiers daer hebben begon- 
nen in te heerffen, tot onfen tijt toe 

volgens den Perffiaenfen Hi- 
ftory-fchrijver Mirkond. 

Alle ſaken hebbẽ ſich ín defe nieutwe beranr 
deringe fo berwert ghevonden/ in de Beeren 
ban Perffen, Datmen ter nauwer noodt de 
fake een goedt begin foude konnen geben : 
Pochtang ben Diftozüj-fehzövec Mirkond 
hebbende de Chzonologie ten wepniah bers 
klaert / ſal den Teſer een gebolgh der Konin⸗ 
gen ín deſe Califen konnen vinden / ſo wet in 
defe Arabierg/ alg in Het gedachte ban Kayu- 
marfaz, 

Hp ſeght dan / dat Mahometh gheregeert 
hebbende over verſchepden Natien den tdt 
ban zo, jaren/ liet zijnen Staedt na zijn doot 
gants verwert / door De (cheurínge Die onder 
zúne Kapitepnen op-rees: Maer dat na beel 
ende groote diſputen de opper-marbt gebles 
ben fg in handẽ ban Aububakar, die Den eerfté 
wag / die hem Calife roemen liet eenen pe 
tel/ Die zijne Nakomelinghen tfedert altüdt 
hebben willen boeren: want gelijck defe Cp, 
rannen haer Gijck wilden bouwen op een 
ſchin ban beplighept/ fo bedetkten fp oock 
hare gierighept ende heerg-fucht met namen 
die eenighe Weplighepdt ende godtg-brucht 

Aububakas 
eerfte Calife 
naMahome: 
them, 

verbeelden: gelijtk alg onder andere den deſe 
God betepekeut/ tweltk nochtans teghens 
hare mepninge ſtreet / wantſy wilden feggen/ 
datfe van God gegevẽ warentotdeg Voſcks 
falighept/ ende Gefonden alg een geeffel tot 
firaffinge der felber, Deſen Aububakar hers 
volgde de congueften Van zynen Voorſaet / 
doch feer korten tújdt/ want hp heerfte maer 
twee jaren en een half, 

Homar, II. Calife,ende eerfte 
Koning in Perflen, tfedert dat de 

Arabiers dat ingenomen haddé. 

Ra de doot ban Abubakar is den Maho⸗ 
metaenfen Scepter gekomen in handen van 
Homar, de welche Dienna 10, jaren ghehous 
Den hebbende, ende fiende hoe ſeer Petſſen 
van de Turcken geplaeght wierdt / heeft ges 
dacht dat felbe te overrompelé/twelcke hem 
fo geluckelijcken toegevallen is / dat Hp in 
kopten daer geheel Meeſter af geworden is / 
ende heeft zünen Koningliücken Stoel geftelt 
inde Stadt Bagaderh, fs ontzent een Jaer 
baer naer geftorben/ Ínt Jaer ong Beeren 
655. ende bant Egyrum, ofte Jaren Maho- 

En OSMAN 

nennen 



der Koningen van Perffen, 

OSM A N,oftie OTMAN. 3. Califc. 

Ban defen woet alleen gefchzeben/ dat hp 
maer. jaren/ende 6.maenden regeerde: en 
de dat hare wapenen meer tegen Europam, 
alg tegen Aſiam gefieext Wierden, 

AL Y,.4» Calife. 

Mahometh liet na zijn doodt een 252oederg 
Febe na/ die ooch ziju (wager Wag/ genoemt 
Aly, ende ban Den Perffen Morts Aly: Der 
fen ig Otman ghefuccedeert/ van wien sne 
Sectateurs meer belachelijer/ dã waerheyt 
vertellen. Deſen heeft ooch de eerſte Scheu⸗ 
ring gebracht in de Mahometaenſe Decte/ 
díe doo, ghevolgh deg tjdts oock gheduv:t 
heeft tot opde Sophianẽ toe/de welche feg- 
gen haer van hem gefpzoten te zin: ende zjn 
gock grote branden ban ’t geloove der Turt⸗ 

Aly wozt ken · Wp regeerde maer bier jacen en een half / 
ban zijnen 
Bienaet 
bermoojt. 

gedoot zijnde doo? verraet ban ef zijnen Die⸗ 
naet inde ſtadt Cufà ín Arabien, 

Die van zijne Decte zijn / ſeggen / dat doen 
hem be Zijne doodt Bonden/ Get Wichaem 
wieſſen / ende na Haer gewoonte balffembden/ 
fepdent Daer naer op eenen Wemel (want 
men fepde/ dat hy't Hoor zijn doodt albus gez 

Begratinge ſchickt hadde) dE welcken fp log eñ bzp lieten 
ban gs gaẽ daer hp wilde/ hem altĳts Lolgende/ tot 
Be waer, epndelijck hp na vele omweghen is ſtil blije 

ben ftaen fn een Woeſtüne ban Arabien dicht 
bp Cufa, alwaer fp hem een feer Eofteltich 
Braf oprithteden / tot het welcke metter tijdt 
{a bele giften ende Boftelgchhepben van den 
befoetkenden Pelgrims ghebzacht/ datter 
een heerlijcke Moſke ghebouwt is / zijnde 
van een ſonderlinghe architeckture: Doch 
metter tijdt De devotie verkoelende / ig oock 
be plactfe bep veel vervallen. 

ACEM, s.Calife, 

De doodt ban Aly heeft feer groote twee⸗ 
Bachten ín de Sücceſſie ghebracht oi dit 
Petefterdom/ ſommighe deg overleden Aly 
one Acem hooeftellende/ andere Mauvia, 
een Sone Safion, Die een Sone Harab upt 
dert lamme Lan Benhumia wag: Doch ig 
Acem epndelijck gekorẽ / doch regeerde maer 
6, maenden. 

MAVVYA. 6. Calife. 

Mauvya is aen be Kroone gevaeckt ínt jaer 
ong Beeren 662. ende bant Egyrum 41. die 
hp befat den tndt han zo. jaren/ fonder noch: 
tang pet boo? Perflen befchzüvens wacrdigh 
Inde / verrichtte hebben. Is geſtorven int 
Jaer ong Heeren 682. ende van't Egyrum 
Bet Gr, 

hd 

YHEZID. 7. Calife. 

Yhezid was eë Sone Mauvix; ig ín sn ber 
gin beoorloght van Ocem, een Sone des 
boorfs. Aly, ende leverden malkanderf flagly 
fnt belt van Kabelafh, alwaer huyden ten dar 
eeen ſtadt gebouwt is / ghenoemt Mecheth 
em, upt dehotfe Han zijn Graf: Daerna 

heeft een Arobis Rapiteyn genoemt Abdala- 
zuber hem beoorloght/guanfurg om de doot 
Wan Ocem te weeken / ende Geeft dít Drie ja⸗ 
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ren lang feer Wzeedelijck gedupst: teynden be 
welcke Y hefid doen geſtorwen ie; latende zij 
nen bpant ghebeel Perſſen plonderen ende 
bzantfchatten. 

MAVVYA II, 8. Calife. 
Mauvya II, was den gee ban Mauvia 1, 

een Done Yhezids: Doch ig om zijn groote 
leupbept ende onbequaemhepdt ban den 
@hroon geftelt op den 41. dag) zijns Rijchs. 
Welckeaf-fettinge een qroote beroerte fn het 
gantfe Boch bracht; Maer eyndelick heeft 
de partpe van Maruvan getriumpheert / ende 
Wag deſes afgeftelden Bloet- verwant, 

MAR VV AN, 9. Calife. 

Wag 24. jaren oudt/ alg hem de Kroone 
opgbeftelt wiert. Heeft dadelijck een Hepr 
moeten lichten tegen de Arabiers van Mec- 
que (een fladt gelegen aen De Roode Zee / ende 
hadden hem poot geené Deere willen Kenné) 
die in het Ritke wilde flellen de Afkomeline 
gen ban Aly. Deſe hadden tot Baren overſten 
gekozen eenen Soleymon Ben Moncaeb, ende 
beſprongen de ftadt Cufa in Arabien, alwaer 
{peen grooten moazt beden in het gheflachte 
ban Benhumya,daer deſen Maruvan dock upt 

‚ ghefproten was. Maruvan ig hun met allec. 
macht tegen getrocken ontrent de fradt Orfa 
ín Mefopotamien, bie eertijdtg Vr plagh gee 
noemt te wordẽ in de Schrift, daer de Chal 
Been Abraham wilden branden/om dat hp zhe 
nen God aepbabt: Ende alhier is den Slagh 
aengegaen / doch Maruvan behielt de bictozte/ 
ende Soleymon bleef doodt. N 
Met deſe vittorie thupg komende/ is hp 

‚op een nacht ban zin epghen Wüf / die van 
Soleymons vrient ſchap was/ ín zijnen Aaep 
geworght / int Jaer zijns ouderdoms B1.ong 
Heeren 686. ende vant Egyrum 65, hebbende 
maer een jaer geheerſt. 

ABDELMALEK, 1o. Calife. 
Defen was den Sone van Marwan, Tegen 

hem is wederom opgheftaen van de partpe 
van Aly een Kapiteÿn / ghenoemt Mokrar. 
Noch eenen Abdalahziad, teghen de welcke 
Abdelmalek gen Bepz ban 70000. Mannen 
bp een vergadert heeft/ ende haer alle Gere 
wonnen / betalende haren opzoer bepbe mee 
bare doodt. Daer naer heeft Abdelmalek 
Wwederomeen Bep? vergadert tegen Mazacb 
Sober, ende heeft hem ontdaen/ winnende 
de Landen die hp in Perſſen befat. korts hier 
aen ís oock teghens hem gherebelleert eenen 
Abdala Sober, waer teghens hp Ofiagem ges 
ſonden heeft die oock berwonnen ende fele 
ve onghekomen ie, Wier na beeft hp zĳn 
Landt in ruf? befeten/ tot zijn doot toe: ende 
regeerde 2 ——— en macnt/nalatende vier 
Bonen Oelid, Soleyman, Yhezid ende ochin. 
int jaer ons Beeren 706, 

OELID, 11. Calife. 

Defen erft zijne boozfaten alle ín rijck⸗ 
Bam ende macht te boden geaaen/ door mid⸗ 
bel ban zijne Kapiteynẽ taijcke allefing upt” Oelid te een: 
beepdende: ende Verkreegh het Landt ban machtig 
karazon tot Turkyentoe/ alg mede De Lan: ende onbere 
bert van Maurenahar ende Korrazin, Heeft Winlúck 
ooch den Kepfer Van Conftantinopolen veel Prinse, 

Pui Landt 
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Landts ontrutkt / ende hem tot bzeedtg aen⸗ 
foechinge bedwongen / mits dat hp hem noch 
Tribupt boven dien betalen ſoude. So dat 
bp hem gheheel ontfien ende onwinbaer bp 
zijne vxandẽ bermaerde. Heeft die vermaerde 
FPofke te Damas laten timmeren: Is geſtor⸗ 
ben int Haer ong Beeren 715. Bant Egyrum 
as. int felbe Jaer doen zijnen Kapiteyn Ofia- 

ges ſtarf / gevegeert hebbende 9. Jaren ende 
8, maenden. 

SOLEYMAN,12. Califc. 

Solyman wag Dé Broeder van Oelid, ende 
een Done tan Abdelmalek,Radten dat Perſſẽ 
nu noch niet geheel onder de heerfchapppe 
der Califen ghebracht / ende datter noch twee 

zovincien vefteerden/te Weten/Oerion ende 
arboftam,fo fant hp daer henen Yezid Eben 

Mahalep, een treffeljck Kapiteyn / die de ſel⸗ 

Kort Begrijp van de Hiftorie, 
doodt toe/ twelck gebeurde Én dert Jare ous 
Beeren743, ende Van Daer Egyrum 124, 

OELID 11, 16. Calife. 
Oelid II, wag een Sone ban Yhefid 11, Des 
fen heeft groote ootlogen geboert tegenden 
Hupſe Ban Abas, onder Welcken eenen ſtarf 
gendemt Abdalah Ben A bas, Die voorneme⸗ 
loek op het Califactfchap pretendeerde; door 
Wiens doodt hp meynde zijn Gyck dapper 
gefterckt te hebben, Ende om ſith daer in te 
meer te verſekeren / liet hy tot Surteffeurs 
ín dit Bick berklacen twee Sonen ban den 
oterleden A bda'ah, d'een genoemt Ebrahem 
el Safa, mepnende hiet doo, alle díe ban dert 
Bupfe waren/te bewzedigen: Maer dit ig hem 
alles wepnigh voorderljck gheweeſt / want 
bp heeft door zijn booſe zeden ende aert een 
alghemepnen tact op hem ghetrocken/ ende 

Perffen ts Be onder zijn gebiet gebracht heeft, Hp Heeft | Woopnemelijck van het Krijahs volck twelcs | 
nu gbebeel oock ordae op den cours vande Munte ghe. | ke hem ombzachte/hebbende maer 14,maene f 
onder be ſtelt / dat tot dien tijdt toe alles fonder ozdze | den geregeert. va 
Sheen ghee fOrdegaen hadde. Ende wepnigibier naer is | 
bjacht. hp gheftorben te Damas ban pijn inde zijde / Yhezid III 17. Calife, 

geregeert hebbende twee jarẽ cnde een half. | - : N 

HOMAR, II. 13. Calite. 

Naeſt Soleyman fuccedeerde Homar ofte 
Homer, een Sone van Abdala Aziz, die een 
Sone was van Marwan. Sommighe willen 
dat hp met gewelt/ andere bzp-Willigh; eeni⸗ 
he/ door Soleymans toedoen bp zijn leven / 

bier aën gheraeckt (p. Defen Dao was ín ig een peder teaben hem „ Erben 
zijne Deete feer jaloerg ende ſuperſtitieus. ——— — twozt gehen⸗ 

Tegen hem Sin oock op geftaen de Afkome: | die epêwmel van zin geflachte wag/ ende heeft oragrbjacht. 
lingen ban Abaz, ben Gom Mahometis. (eg; |_pem gevangen) in hethtenis geftelt/ ende na | 
gende dat het Califaetfchap haer ban rechts 
weghen toequam / ende Voornemelijck eenen - 
Aly Eben A bas,bie bele Ambaffaden aen ver⸗ 
fchepden Princen fandt/ fp wilden doch het 
joek ban haren halg werpen/ ende hem Loor 
haren Heere erhennen/ dfen het banrechtg 
weghen toequam. Doch dewijl dit aldus bee 
difputeert a heeft Ochom, ben Sone 
van Ábdelmalkk, Homar bergiftight/ fo dat 
Hp ſtarf in zĳn 40. jaer / gevegeert hebbende 
2, jaren ende 5, maenden. 

Yhezid II, 14. Calife. 

De boodt ban Homar gaf het Acke aen 
Yezid, den derden Sone van Abdelmalek. 
— begin zijns Rijcks is tegen hem opghe⸗ 
aen Abu Mocelem Karafony, bp welcken 
A ghevoeght Heeft Aly Eben-abas, ende 
hebben hem twee jaren lang beoozloaht/ 
tepnden ban de welcke Yelid ffarf/ gevegeert 
hebbende 4, jaren / 3, maendens 

“OCHON, 15. Calife. 
Deſen Ochon hadde Homar vergiftight/ 

ende fg na zúns Broeders doot vervolgens 
aen de Kroon gheraeckt. Wp zijnen tijde zijne 
der eenige oprderen in PerfTen geweeft/ doch 
van twee treffelfiche Kapiteynen Nacer Sa- 
yar, ende Yucef Eben Homar el_ Sacafy 
tn koten ter neer gelept/ waer boog hp oock 
Dien met De Provmtie ban Karafon, ende des 
fen met Hyerakhen tot Gouverneurſt happẽ 
berfien heeft. Det boorder-deel zijns RAicks / 
twelch tot 19,jaren ende 8,maerden toe wag/ 
fg Perffen altijdt ín vreden ge weeft/ tot zijn 

_ Yhezid, een Batte Oclid fuccebeerde oudt 
zijnde 40. jacen/. befittende doch Det ſelve 
Maer feg maenden/ ende ſtarf in Damas. 

EBRAHMEM, 18, Calife. 
Ebrahem twag den Broeder bá Yhezid HIL, 

doch na dat hp den Scepter ontrent z.maens 

drie maenden doen ombzengen. 

MARWAN II. 19. Calife. 

Ha dat Marwan fich aldus met geweldt ín 
tRuijck geftelt hadde/ ſtondẽ de faken in groo⸗ 
ter trouble / want de Moren en Konden onz 
ber hun níet wel accorderen. Nacer Sayar, 
Gouberneur ban Karazon oologbbde tegen 
Malab;, bie ober ’tikijck ban Kermon gouber⸗ 
neerde/ende was defen oorlogh feer bloedigh 
ende Wwreedt, Wederom in Marwo verhieben 
haer die banden Hupſe van Abas; tegen de 
welcke die ban Kermon ende Karazon Haer 
veremighden / te belde trocken/ende ſtreden / 
doch wierden ban die van Abas zyde ver⸗ 
wonnen / ende bleven meer DAN 1o000o, Man⸗ 
nen ban díe ban Kermon, ende voornemelick 

ie akad 

Perflen ghes 
beel ín roe⸗ | 
ten. 

Benhumianen: Die ban Karazon upt deſen 
ſtrydt ontkomen waren ont vloden nà Sauva. 
Die ban Abas 3de hadden tot haren Ka⸗ 

pitepn/ eenen Abu Mocelem; niette Bseden 
zijnde met tgene hp hadde / fond Katabeye- 
ben Echabib, met een machtigh Bep: om de 
Pꝛovintie van Hyerahk in te nemen / twelcke 
bp oock dede / ende van Daer is hp getrocken 
na Cufa in Arabien, alwaet hp Marwan onts 
moete/te middernacht/recht ober den Phrat, - 
fo dat Marwan evenwel ziyne bpanden bee 
ſprong / ende dat met fulcker ongeftupmighe 
hert) dat Ip haer bedwong wabe Aibiere te 
eeren ende tontſwemmen / ín de welcke has 

ren Kapiteyn Karabey verdronck / ſonder dat 
het vemoant ban den zijnen vernam: Sp niets 
temin den firijdt herbattende/ ende mepnene 
de Dat hp noch midden onder Daer inder 

en 



der Koningen van Perffen, 
gen met fulcker courage op Marwan/ dat fp 
bem berwonnen. Bierentuffehen wiert het 
dagh / ende fiende dat haren Kapitepn wegh 
was / kofen terſtondt in zĳn plactfe zijnen 
Sone Acem, ende dadelijtk verbolghöen fp 
Wederom Hare bpanden/ bie na Cufã vloden. 
Op den wege ontmoette haer Safah ‚Die van⸗ 
——— Abas was / een ban die twee/ Die 
Oelid 1, boor toekomende Prince ber 
Klaert hadde / alg ghefept is / verklaerden 
Dem Galife tegen 3h:1en: wille: Wp even: 

… 

Wel fodanigen gebiet nu in zijn handen fiene 
de / landt Dzie zijne Oomen Safa, A bdula ende 
„Abdfamet,met grooter macht tegen den fore 
ban Marwan; bie met nieuw bolcft haer Wez 
Derom bp aen Phrat ontmoete / overviel / doch 
ſelfs verwonnen wiert / hy gevangen ende te 
Cait ín Egypten gedoot int Jaer ons Heeren 
551, ende ban het Egysum 132, na dat hp bf 
Zaren gheregeert hadde: met den welcken 
noch Wel. 80. Per oonen ban den ffamme 
ban Benhamia omgebzacht wierden/ ja der 
dooden ghebeenten groevenſy op / ende ver⸗ 
branden die / ſonder oock pemandt Lan dien 
ãme te ſparen / uptgeſondert eenen genoemt 
amarben Abdala Azis, bie fp om zijne bekẽ⸗ 

De deught ende vꝛoomheyts Wille het Tebén 
fpaerder:; fiet Wat de deughde bermach/oock 
bp zijne doodt· vpanden · Aldus is het Bijck 
gbergedaen aen den ſtamme van Eben-Abas, 
Die het felbe oock langen tjdt behouden heb⸗ 
ben / alg hier nanoch verhaelt fal wozden, - 

_Koningenvan PERSSEN, 
upt den Stamme van 

EBEN:ABAS 

SAFAH:, 20,Calife. © ; 

S Afah (een Sone ban Abdala, Sone ban A- 
ly, fone van Abdala, bie eenfone Was ban 

Abas) hebbende aldug zijnen vyant ontdaen/ 
bebeftighde fich int Bucke, Siende dat Det 
in zijn Bick alles ín vreden was / font hp zij⸗ 
nen eenen Oom genoemt Abdula om Syrien, 
Egypten, ende Afriken te gouberneren; den 
anderen David (fo heel alg David) font hp na 
Medina ende Meque ín Arabien, Maer Safah 
na zynen Broeder Abujafar, te Wacct, om 
Daer atleg in ſtilte te brengen. Dan daer fout 
bp bent na Karafon, een ſeer acnfienlick 
Tantſchap / om zúne cockbomg ende machte 
wille / welckers Booftftadt ghenoemt Wordt 

Wnemende Mechad,alwaer Iſmael Sophy enbe zijne Pa⸗ 
Brootte det 
Stadt Me- 
chad, in be 
Djobincie 
Ban Kara- 
zon, 

volgers, begraven zijn; Deſe Stadt 18 betin⸗ 
gelt met 300, Toorens / deen Han danbder een 
FRufket-fchote wijdt fraendrzende is't Lant 
daer rondtg-om ſeer vruchtbaer: Bet bolck 
ig daer wit ende ſtrudtbaer / houdende de fels 
ve ſeden / alg die ín Perſſen. Safab eyndelijtk 
bier jaren / 9, maenden geheerſt hebbende / ig 
geſtorven int Jaer ong Beeren 755. 

ABVIAFAR, zr. Calife. 

Abuiafir bebondt ínt begin zins Gücke ; 
eenige oproeren in Arabien, bie hp doeh door 
zine Kapiteynen founder Veel bloet-frotteng 
ſtillen dede: hier naer wilde hp zijn Briek gaen 
bífit-ven/cft truyſende Mefopotamien,quam 
ontrent de Aiviece Tigris,alwaer hẽ de Con- 

569 
trepen fo heerlit dochtẽ Dat hy daer aen den 
gever deffelf een ffadt bouwde / die Het volt 
Van wegen zijn groot vermaeck ende welluft 
daer ontrent gelegen zijnde/de felbe noemden 
Bagadad, ban Baga, want dat is int Perſſis 
te feggen een Luſthoß achtende defe plaedts 
beguamer om zijne Provintien te befichtie 
gen. Hebbende voorts geregeert 23. jaten/ 
is hp geſtorven op den wegh na Mecque; in 
de Wilderniſſe van Byr Maymum, pat is / de 
Put van Maymum, Ant Saer ong Beeré 777. 

MAHADY:BIL A, 22, Calife,' 
Abuiafar liet eenen Sone naer / die Mahady- 
Byla genoemt wag; defen quam tot de Kroor 
ne / ende regeerde het Tandt ſeer vredigh 
den tidt Lan vier jaren / tot dat een zjnen Kas 
pitepn/ ghengemt Abem Ben Ochem, zn Abem twflk 
de ſeer leelijck van aengeſichte / een ogh en⸗ als Godt 
de gants mif-maeckt/ Wilde ſich nochtans aengebeden 
alg God aengebeden hebbemn ende berweckte zvn 
tegen zijnen Prince een groot ghetal Men⸗ 
ſthen / díe hem aenbinghen/ ende ſuſcks ghe⸗ 
loofden: Ende op datmen zÜne mif-maeckt? 
bept niet (fen en foude/ gaf hp Hoor dat be 
JBenfchen niet waerdigh waren Gods acne 
ſchijn te fien: Aldus hingen hem verfchepden 
Pꝛovintten aen. Want altijdt ig den en⸗ 
fche tot nfeuwigbept geneyght. Sine, booze 
peel blĳf-plaetfe wag tn de Provintie HE 

ataton. N 

‚Mahady-Bila was genootfaeckt in tüde 
bier in te voorſien want hem veel lupden af 
hielen; Des fandt hp zijnen. Capitepn Mon- 
facb Baer henen/ ende De brienden ban Akem Woꝛt ban 
dit bernemende / hebben hem bergiftiahe, Ön epaben 
meynende De ficaffe hier door ban baren balg b 
tefchudden/ Maer te vergeefs/ Want fp zön 
alle ſeer ſtrengelijck ban Monficb geftraft/ 
ende heeft alleg wederom in fiilte gebzacht, 

Dit ghefchiede in den Kare 786. ende bant 
Egytum 169, ín welck jaer Mahadi Bila ogtk 
geſtorven fg/ geregeert hebbende 10, jaren/ 
een maendt. 

ELADY-BILA, 23. Calife. 

„Dit was zijnen Sone / doch heeft wepnigh 
tits geregeert/tot groot leet wefen ban veſe/ 
Want hp VA goeder aert Wag/ ende geregeert 
hebbende een jaer ende drie maenden/ ig hp 
geſtorven / deg jaers 757, 

ARACHID BILA, 24. Calife. 

Arachid was een tweede Done ban Maha- 
dy-Bila, In den jate 804. fondt hp henen om 
de Berameques eñ alle zijne Wazirs tedooden/ 
upt vermoeden dat Gp hadde dat fp pets tee 
gen hem fouden willen aenrichten. Drie Far 
ren daer naer ig hp Han denBriecken beooze 
locht / doch heeft Die epndelijck bedwonghen 
ſelfs om brede aen te foesken. Hier naer wafz 
feceenen in Maurenahar, díe hem opwierp 
Boor Koning deſſelven Landtis / ghenocmt 
Rafh,Eben Nacer, van Smarkand,tegen deſen 
Wilde hy ſelfs in perſoone trecken / maer de 
doot heeft het hem op den weghe belet / ende 
ſtarf ín de Stadt Thus deg ſelben Landte/ 
gheregeert hebbende 25. Haren. Dp hadde 

brienden 
ergiftight. 

Arachid 
Bier ſonen / te weten Mahomed, Hammi,díen hadde vier 
gaf hy alles wat hp ín Alep ende daer ronts⸗ fe nen / ende 

om befat. Mahamun gaf hp PerfTen,Carazon, — ba pee 

endealleg wat daer aen dependeert: ben dere der na HEE 
den Cacem gaf hp tgebiet ober de Probintien 

Rns van 
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gan Aderbaion eñ Hiarbek, Maer den biets 
den/ na dien hp hem niet lief en hadde / en 
Heeft hp oock niets gegeben/ doch is epnde: 
lick aent befte geraeckt. 

MAHAMED HAMMI. zs. Califc. 

Defen Mahamerh niet te breeden zünde / dat 
Perſſen aldus gedeelt wag/ ende zijn Landt 
niet geooter/heeft metten eerſtẽ gedacht hoe 

' bp zjn Landt vermeerderẽ ende pemant van 
zjn Erfdeel ontblooten foude / vergaderde 

Sierigbept ven groot Wepy/ende beval den overften daer 
Bedjiegdt. mene in Perflen te trecken/ twelcke zijnen 

Broeder Mahamun toegeepgent Was: Maer 
die dit ghevucht vernemende / was op zijne 
Hoede/ ende ſondt hem teghen een Ban zijn 
Wazirs met een goeden hoop volcks / die hem 
verſloegh / ende op De vlucht dreef tot in Ba- 
gar, daer hy hem achter⸗ haelde / greep / ende 
op den weghe ombracht / nadat bp Get Cali⸗ 

factfchap befeten hadde 4, jacen/ ende 7.maêr 
den / int Haer 814. 

MAHAMVN BEN ARVN. 
26. Calife. 

Aldus is Hoor de doot zijne Broeders Dez 
fen Mahamun aen de Kroone geractkt, Was 
eenlangentijdt in vrzeden / totdat eenen Ba- 
bek Cotamdin, ent Aderbaion gouberneur 
zĳnde/ tegen hem opſtondt; Doch Wiert des 
Ten twin haeft bebredight. Fn dit ſelve Jaer 
ſandt Mabamun om te gouberneren de Lans 
Den ban Karazon, eené Taher Tulemin, maer 

d vreeſende dat hp pets tegen hemm mocht aen» 
richten / hadde haeft bersuvo; doch is Taher 
haeſt geſtorven / ende is aldus alles mede bee 
Vzedight: Liet twee Sonen naer / deen ghe⸗ 
noemt Talahe Ben Taber, ende Abdula, deſe 
actordeerdenmet malkanderen tſelve tfamen 
te gouberneren/ twelck fo gheſchicde tot dat 
Mahamun ftarf int jaer 826. naer twaelf jas 

* ten ende 7. maenden regerens. 

ABV EZACH MATACON. 
27. Califc. 

Na de doodt van defe twee gebroeders ig 
delen gefuccedeert/ die den Dader bp zijn les 
vẽ fo gants int BePlen vergeten hadde. Beeft 
int begin zjns Bicheghebouwt een Stadt 
bezijden Bagadeth aen de Miutere Tigris, on⸗ 
trent Drie wijlen ban Bagadeth, doch was 
niet fer langhe ín fleur/ fo datmen nu nict 
meer Alg de rüwinẽ deſſelfs fien en han. Dé 
boorgemelden Babek Coram hoorende De 
Doot Van mahamun, revolteerde ten tweedens 

Strenghe male / doch heeft Matacon een fo machtigen 
ſtr affe tegen Leger tegens hem geſonden / dat fp hem ont⸗ 
Babck Coe daen ende gevangen hebben / Diet Maracon 
ram,enve handen ende voeten af houwen liet / ende 
Waerom. daer naer berworgen, An Karazon, aen De 

Hanten van Indien, was eener op-Gheftaen/ 
die cen aenhang ban vry-willighe ghe⸗ 
maeekt hebbende / het Landt aldaer feer 
quelde / boch is dien Hozloghh Door de Gow 
Verneurg Der feluer JP2ovintie bolboert, 
Ende terwijlen heeft Maracon geoozloght te: 
genden Griechfen Keyſer / Dien hp beel Diez 
toren afwon/ tot dat hp eyndelj k ín Ben jas 
re 83 3. geſtorvenis / gheregeert hebbende 8, 
garen. Heeft nagelaten 8. Sonen/acht Doch⸗ 
teren/ acht duyſent Slaven; had ingenomen 
atht Booft-Steben vanacht Keningricken, 

Kort Begrijp van de Hiftorie, 
welcker acht Honingen hp Badde laten om 
bzenghen. Men bont oock in zijn Threſoor 
atht míllfoenen goudts. Welcke acht · deeli⸗ 
ge aenmerckens waerdigh zijn, Bp was een 
dapper Krighſman / milt ende ſpraeckſaem / 
van peder bemint / ende voornemelück Lan 
ben Soldaten. 

WACEK, 28. Calife. 
_ Wacek mag ben Sone ban Matacon, ende _ 
Íg zijnen Wader geſuccedeert. Bp zijnen tijdé 
is niet gedenc-Waerdighg gebeurt; alg dat in 
Karazon eené bep jarinë duyrẽ tút eñ droogh⸗ —— 
te geweeſt is / fo bat het JLant ban sne Fne raven 
woonderen gebeel berlaten Wiert. Maer daer di 
na is dooreen geftadigen vegen zijne vrucht 
baerhept weder gekomen / gelijt oock dedẽ de 
Inwoonderen. Die doen tegens be overge⸗ 
blevene Perſſen / Heydenen / die't vupr noch 
aenbaden (ghelricker huydens·daeghs noch 
ſeer bele ín derſſen zijn)een oorlogh aengeno⸗ 
wen hebben. Wacek geheerſt hebbende 5. jas 
ren/ * maenden / is gheſtorven in den Jare 
838, latende het ghebiet aen zünen Broeder. 

ALMOTO WAKEL BILA JAFAR, 
29. Califc. 

Deſen was den Bzoeder ban Wacck, by 
wiens tüden d'Afkomelinghen van Aly haer 
verhie ven / dien hp met aller macht belette 
gene pelgrimage te doẽ na zün Graf / twelck 
tn Mechat-Ocem, was ín de woeſtijne ban 
Kalbelah: Bp hadde eenen Sone/ ghenoemt 
Monrager, de welcke fo heerg-gierigh wag/ Ben Sone 
bat hp zijnen Dader doorde handen zünder —* zjnen 
Slaven ombzengen liet/ geregeert hebbende —— 
12, jaren. Dit gefchtede in den jare ong Mees hi 
ren 850. ende bant Egyrum 234. 

MONTAG ER BILA, 30.Calife, 
Defen berbloeckten Wader-moopber is ín 

be hope Van regieren gants bedrogen gewor” 
den / want tepnden de fe maenden/ ig hp upt 
ben leben gerucht, 

ABVL ABAS HAMED, 31. Calife. 
Abul Abas Hamed Sone ban Mahamed,fone 
ban Matacon, alg naefte Erfgenaem / is gee 
fuctedeert: Baer hebbende j. jacen ende 9. 
maenden geheerſt Gebben hem de Soldae Be Solba⸗ 
ten (om't ongenoegen dat elch in zijn Ampt 3 
hadde) Benomen/ ende in ten bafte gebande 07 emoe (as 
nis gewozpen / daer ſp hem ban honger lieten ten per bart 
fterben. bonger ſter⸗ 

MOSTAHHIN, 32. Calife. 

Hier naer zijn gebolght beel (ware verſchil⸗ 
len tuſſthen de Moꝛen om het verkieſen van 
eenen nieuwen Calife, doch epndeltick ig ge 
accogdeert in De berkiefinge ban Moftahhin, 
tan des cverlcben Blechdt-Lerwanten. Dee 
fen is oock na 16, maenbden fieck gheworden / 
enbe geſtorven inden Bare 852. 

ALMATEZ BIL A 33. Calife. 

Do haeſt Almatcz Bila ín be befittinge ge⸗ 
treden was / heeft hpeen matbtigh Hepr gee 
fanden tegê eenen Acem Ben Zeid (bie hem in 
de Probintfe ban Tarbafti opgeworpẽ hadde) 
onder eené Rapitepn Muca Ben Buca, die heni 

ontmoet 



Befchuúbine 
ghe ban eer 
nen lacub 
Leys, kapi⸗ 
tepn ban 
flechter afs 
komft/boch 
ſeer bicktos 
rieus. 

der Koningen van Perſſen. 
ontmoet hebbende / ontdaen heeft / verove⸗ 
rende de Koningljcke Dtadt Charear. Ons 
dertuſſen dat dit in Perffen aldus ghebeurde / 
hebben be Soldaten van Almatez hem ghes 
dwongen / daer hp fich baedde ín een Warme 
Stove / een Kroes vol Koudt water upt te 
drincken / daer hp terftont af ſtorf / Gevegeert 
hebbende drie jaren ende een Dalf. 

MOTADY BILA, 34. Califc. 

Den ſelfden gang hebbende Soldaten 
met defen Motany Bila oock gegaen/na dat hp 
elf Maendẽ gebeerft hadde int jaer 863. ende 
vant Egyrum 247, 

ALMAT HAMED BIL A, 
„35. Calife. 

Op dat fich defen Almat Hamed Bila ban 
wegen zijne vbrienden verſekeren ſoude / heeft 
bp peder een Ampt ofte Gouvernement gez 
geben/ D'een Gier ende dander daer. 

Ontrent defe tijdt ig opgeftaen eenen Ia- 
cub Leys, wiens Bader een Ketelboeter ziju 
de / van jonge op den Krügh gevolght hadde / 
ende was eẽ ſtout enge onvertſaeght Jonge⸗ 
ling / hebbende doot zyn mildigheyt ba jonge 
afeen grooten aenhang gemaeckt/ fo dat hp 
tentamelicken heop volcks onder ſchijn van 
op bupt tetrerBen/ bergadert hebbende) ín 
de Provintie van Sifton ge ballen is / ende zis 
ne troupen verſterckt hebbende / heeft de 
Dooftftadt deg ſelpen Handts ingenomen/ 
genaëmt Sifton, enbe is vandaer ghetoghen 
tn de Provintien vanKarazon, met een ghe⸗ 
Tuckige voortgang / tot Harath toe/ een Tãnt 
ban Maurenahar, alwaer Mahamed Ben Ta- 
her 3ĳne Garniſoenen hielt/ met de welche 
Yacub Leys geſtreden heeft eude den felver | 
berwan/ alg oock De ftadt; dit berftoute Ya- 
cub Leys ofte Mahamed Ben Taherte gaen 
befpzinahen/-bie Gouverneur var: Karazon 
Was: JBaer hp Van zijne Komite Berneimenz 
de / ig gevlucht na Nichabur . Ken dander zij⸗ 
De Acen Ben Zeid Alawyzijne conqueftë bere 
volghende/nam de Landen bau Gerion ín/ 
doo? defen is Mahamed op-ghehouden/ ende 
be ꝓaſſagie ban te bluchten afgefneden:fo dat 
hp fiendc alle hope bante ontvluchten ſich 
benomen / heeft fo geel volcks bp een verga. 
dert alg hp konde/ Ende befloot (ich tegen 
Yacub te berroeren/ maer ſſaeghs gekomen 
Znde / is hp ontdaen gheworden/ ende heeft 
Dem eenen grooten ende rijcken bupt naghe⸗ 
laten met de Landen ban Sifton ende Kara- 
zon, ende aen Acen Ben Seid Alawy Die ban 
Gerion tot Rey Charcar tge/ ende ig gevlo/ 
den / vergefelfchapt zijnde met (cer wepnighe 
@Eroupen na Nichabur,alwaer hy van Yacub 
Leys gervolght is / ende ten twee-Demael 
Handt-gemeen geworden zijnde) ís hy gevan⸗ 
gen ende gedoot/zijnde de lefte Bouverneur 
in Karazon ban Bien name. Defen Yacub 
heeft ban Dien tüdt afin alle zijne acnftaahen 
fo geluckigh geweeſt / dat hpfich tot eenn Ko⸗ 
ning in die Provintien ſtelde / ſonder dat hy 
van den Califen daer upt verdreven konde 
wordẽ: want Perſſen bp zijnen tijde geheel ín 
roeren wag/elck cuchende ende plutkende fo 
bp beft konde. Ì 

Dele gelegenthept ig Lan Yacub Leys fa 
Wel waergenomen / dat bp ſich meefter ger 
maetkt heeft bande geheele Provintie ban 
Perffen; dodende alle die Daer tegen Pers wil⸗ 

$71 
den attenteren : ende kennende hem mach⸗ 
tigh genoegh / am boopder te trechten/ ig gez 
komen naer Bagadeth , 'tweltk De Woone 
plaerfe der Califen wag. 
So haeft alg den Calife Dit vernam / Heeft 

bhpaen Leys gefchteben dat hp niet voorder 
trecken foude/ ende Dat hy hem bepwillighe 
lock alleg toerekende wat hp in Perſſen befat: 
Maer hp antwoorde / dat De luft om hem te 
ften/hem na Bagadeth trotk / ende om geenigh 
Ding ter werelt ban ſijn voornemen afftaen 
foude. Den Calife zine vefolutie hHoozende/ 
beeft metter haeft een Leger verſameit / die 
tegen Leys getogen ig/ ban meninge om Hem 
te beſtrjden. Doch heeft lacub Leys niet. 

| gheſammelt / maer Booztfpoedende/ over al 
waer Ip doog trock / zyn hepr berftercht: ende 
Was nu al ten halven wege/ alg hem een Co- 
lica palio ger quam, Die hem feer Grote pij⸗ 
nen veroorſaeckte. Eenmael in grooter pij 
nen zijnde / ig tot hem eené Ambaſſadeur van 
den Calife gekomen / die hem perfuadeerde 
niet berder te trecken / ig ober epnde gefeten/ 
ten beften dat hp mochte / ende nemende ín 
zine rechter-hand een bloot fwaerdt/ ende ín 
de AincRer-Gand een ſtuck bzootg ende Ajuyn, 

Calife uwen Meeft 
heeft tot ben Ambaſſadeur geſeyt: Segget den — 

ute 
S Pe: * oorde 

er, dat indien ick van dit ban iacot 
accident ſterve, de dood een eynde onfer ge- Leys aenden 
ſchillen maken zal; ende fo ick leve, dat dit Ambaſſa⸗ 
{weert alles bevredigen fal; ende indien ick, Deut. 
het fpel dan verliefë , dat ick my verte- van: 
hier vertrecken fal, fonder yets op de Rijcken 
meer te pretenderen, my vernoegende met dit. 
broot ende defen Ajuyn : ende met dit ant» 
woord beroolofde Gp haer te gaen. Doch racob Leys 
naulúcks waren fp te Baguidet gearriveert/ ſterft. 
ofde tüdinge quam/ dat hy geſtorven was: 
fut Haer 858, hebbende alreede elf Jaren 
over Perffen gebeerft, Hp was een däpper/ 
voorſichtigh / ende broom Krogbf-held/mitd/ 
beteeft/ geſpraeckſaem / ende een goet richter: 
Men doodde dagelijtks ordinaris in zn 
Keucken / 20. Schapen / 5. Oſſen / ende heet 
gevogelte / alle'twelcke / na dat hy zjn Mael⸗ 
tijdt gedaen hadde / den armen uptgedeplt 
wierdt. Men bondt na zn dood niet byſon⸗ 
ders in zijn Tente / dan de wapenen díe hp gez 
brupekte, een Perſſiaens Tapyt / ende een 
oorkuſſen daer GP op ruftede. Om dat hp 
Been kinderen na en liet 18 hem zijnen Broe⸗ 
Der gefucredeert. 
Hamer Ben Leys zijnen Broeder ( alg gez 

fepdt) ghefuccedeert zijnde/ heeft met den Ca- 
life vrede gemaeckt / ende hem gebeden hp 
wilde hem ín (ng Broeders Landen bee 
veſtigen / twelck geſchiede eft voeghde hem 
Daer norh de Provimtie van Hyerak bp: Cot 
erkenteniffe ban alle welcke deughdẽ Hamer 
hẽ Bogte daer nact dẽ bupt / dien hp verovert 
hadde / vorſtaẽde zynen Oom die gerebelleert 
was geſonden heeft tot eẽ koſtelůjck peeſent. 

Den Calife Almar Hamed Bila gẽregeert 
hebbende 23. Jaren / ig geſtorven in't Jaer 
ong Weeren 593, ende Van't Egprum 279, 

MATAZEDBILA HAMED, 

36. Califc. 

Deſen Marafed Bila Hamed íg zijn Wader 

gefucecdeert/ ende was rouragieufer ende 
ſtrütbaerder Dan zijnen Wader geweeft hade 
pe. Perffen ig niettemin ban alle kanten ſeer 
beroert geworden / ſo dat de Calife nu niet 

meer dan een fchaduwe des Koningſchaps 
en waren/ bp hare Voorfaten te Bpel 



572 Cort begrijp vande Hiftorie 
De Provintfe ban Maurenahar hadde nu 

àl een langen tijdt ban Perffen afgefondert 
geweeſt / in welcke eenen regeerden dte I{- 
amacl Ben Hamed genoemt wag: Tegen defen 
ig Hamed Ben Leys getogen met een groot 
Deypꝛ / ende zijn malkanderen ontmoet bp de 
Ribiere Iehun, alwaer Hamer na verſchep⸗ 
ben Dchermutfelen berwonnen is / ende vAn 
Imaẽl gevangen gertotnen, Defen heeft hem 
na den Calife henen gefonden/dien men fepde 
Bat Ifimaeli hepmelijche Dulpe tegen hem gez 
baeri hadde / ende 8 ban hem omgebracht / na 
Dat hp z3. Paren geregeert hadde. 

Befen Lmacl heeft daer naer noch ober: 
wonnen door zint Wapitepn Mahamed Ben 
Aron Somony eené Mahamed Ben Zeyd Ala- 
wy, ende de Landen Lan Gerion ende Tabar- 
ftan aen zijn Gijck gehecht: Ende twee Jaren 
híer naer ig Matafed Bila geftozben/fw’t Haer 
ons Weeren 903. ende ban’t Egyrum 285, gez 
regeert hebbende 6, Jaren / meenden, 

MOKTAFY-BIL A, 37,Calife. 

Mokrafy-Bila ſutcedeerde (ünen Vader / in 
wiens tijt verſcheyden Arabiſe Compagnien 
dooz het Land Arabien liepẽ / ende De wegen 
naer Mecque, boog Den Pelgrims feer one 
veyl makende. Cen felben tijde ig in Perf- 
fen. geballen Taher Ben Hamed Ben Hamer 
Leys „die ín zijn Grootvaderg plaetfe Kor 
ning ban Sifton gemaect was / met een mach, 

tigh Heyr / met mepninge ban fich daer mees 
(ter afte maften/ na dat Hp de Garnifoenen 
van den Calife foude verſtropt hebben, gee 
lüchet oock gefchiede/ ende brocht het alleg 
wederom Én zijn gebied; willende nu boorder 
tvechë/ ig door Brieven bá Ifimacl daer af gez 
Keert / doch ín fijng Daders Handen evenwel 
vanden Calife bebeftight: twelcke gefchtede 
inden Pare 507. ende is den Calife fn't felve 
Jaer geſtorven; nà dat hy 4. Paren gever 
geert hadde, 

MOKTADER BILA, 38. Calife. 

Moktader was Ben Broeder Ban Moktafy; 
ende fuccedeerde vermits daer geen kinderen 
en waren, In deſen tit ig Taher Leys bande 
Stadt Scyras berooft doo2 een zijnen Slave, 
genoemt Sangery, terwilen dat Taher fn de 
Tontreye van Sifton ter jacht getogen was/ 
ende willende de felbe Wederom met geweld 
innemen / heeft zijnen ſſave Sangery fiel verz | 
ftout tegen hemte llaen/ ende That verwon⸗ 
neu ende gebangen gefonden na Bagadét met 
zynen Broeder ; in't Iger 914. 

Moktader epndelfng (eben Jaren geheerſt 
hebbende met weynigh gebieds / is geftoz- 
ben ín den Yare ons Heeten 914. ende Van't 
Egyrum 361: latende Get Prieſter ampt 
ofte Califaetſchap ziten Vroeder. 

IAFAR-BEN MATAZED, 
39.Calife. 

In de Belieringhe ban defen Tafar Ben 
Matazed is gheweeſt een Man / ſeer arm / 
doch van treffelijcken hupſe / geſproten upt 

naer ín dryen gedeplt hebbende / eenen langen 
tijdt onderhielt. Hier over vol verwonde⸗ 
rings zijnde / heeft hp zijnen droom eenen 
Aſtrologijn ontdeckt / die hem fepde/ bat dit 
bedupde/bat hp nach ober groote Lantſchap⸗ 
pen heerfchen foude/ in De welche hem zine 
Sonen alle drie fuccederen fouden, Doen ter 
tijdt was Heere van Tabarftan eenen Makon 
Ben Kaby, in wiens dienft fich Abufvia met 
zijnen Drie Sonen begeven heeft/ na Wien 
Azphar gekomen/ bien fp oock dienden / ende 
alg gefept ſal worden / des Aſtrologijns Looze 
ſeggen bewaerheyden. ⸗ 
_Tafargeregeert hebbende zo. jaren / ig ge⸗ 
ftorben/ int Jaer 933 hebbende Van zne 
Soldaten opt wel bemint geweeſt. 

KAHER BILAMAHAMET, 
40. Calife. 

Als nu lafar boot Wag/ hebben de Sol 
daten het Goubernement. zynen Wzoeder 
Kaher-Bila Mahamet Ben Marhazed gegevẽ: 
doch hebben hem na een jaer heerſſens de oo⸗ 

‚gen upt gefteken/ beg jaerg 93 5 -ende gavent 
| Geubernement eenen genoemt 

KAZY BILA MAHAMED, 
41. Calife. 

Defen wag een Done tan Moktader Bila 
maeckte zjnen Wazir eenen Eben. Mokale, 
dien hp na eenighe maenden De rechterhandt 
af-houwen lfet/ om bat hp zĳn Seghel ín een 
nen Bzief (onder zijnen weten ghebrupckt 
hadde. Het wag doen een mantere/ dat de 
Califen den Dolcke de Wet pzedickten/maer 
deſen ordonneerde / dattet van doen voort aen 
de Wazirs boen ſouden. Hp heerſte 4. jaren / 
ende ſtarf int jaer 939. 

MAVKTAFY-BILA EBR A- 
HE M, 42. Calife, 

Mauktafy was ben Bzoeder ban Razy, bp 
Wiens tijdt grooten hongerg-noodt ín Baga- 
deth ontftondt/ ende Wtert ban een groote 
peſt vervolght / dte veel voltks ín dat Landt 
mede nam. Mauktafy wiert „Ban zijn Soldae 
ten de oogen uptgeſteken / fnt Zaet 943. ende 
leefde noch 24. jaren daer na: ende Wag in 
zijne plaetfe geftelt zijnen Sone 

* 

MAVKTAFY-ABDE LA, 
43. Califc. 

Onder het Aijcke ban defé Maaktafy Abde- 
„la, íg Emandu Daule Aly ben outften Sone 
ban Abufvia ghefonden ban Azfar teghen be 
ftadt Hifphaon, de Booftftadt van Hierak, 
met zine twee andere gebroeders / die ſy ver⸗ 
oberden / ende na verſcheyden victorien is hy 
Meeſter beg Lants van Hierak gewoꝛden / 
ende ey nbelij ck oock ban de fladt Scyras,Zijs 
tten Broeder bleef int befidt ban het Landt 
van Hyerak, te weten Rokma Daule Acem; 
ende zijnen anderé broeder Mohayzedu Dau- 
le Achmer bân Kermons ende hy felfg ban 
Sciras, eñ Baer vontg-om Achmet De Provin⸗ 
tie ban Karmon met goede Garniſoenẽbeſet 
bebbende/ fg voot Bagadeth getrotken/ ende 
heeft be Stadt inghenomen/ ende den Calife 
Daer in gebangen/ dien Hp de oogen liet upt- 
fteken/ na dat hp gheregeert hadde 4, ede! 

ende 

Genen _droude Honingen ban Perflen, genoemt À- 
Droom van Pufvia, ende hadde drie Sonen / ghenoemt 
eer arm Emandu-Daulch-Aly, Acem , ende Akmer: 
man, ghes Defen droomde eemmael/ dat upt zjn Ban: 
afie A- luütkheyt cen vuyr fpzoot/ tweltk een groot 
— deel Lants omvattebe/ ende dattet ſich daer 



der Koningen van Perffen. $73 

ende 4. maenden. Pnt Baer 947. ende bant 
Egyrum 334. 

MOTYAH-BILA FAZEL. 
44-Calife. 

züne plactfe Heeft den voornoemden 
Achaer geſtelt eené Motyah-Bila Fazel, Sone 
ban Moxtader. y 
Bier naer is Emandu-Daule geſtorven / en⸗ 

De ſtelde voog zĳn doodt in zijne plaetſe eenen 
Azudu Daule zijn Neve /tẽ Sone zing Broer 
ders Rokma, ge ride 

@ntrent efen thDt zinder veel groote 
Princen geftozven/ onder anderen oock den 
Bop2noemden Mohayzedu Daule Achmet, 
ende is te Bagadech gheftoyben; ende fg Door 
geheel Perſſeñ een groote pefte geweeft/ ende 
ager al groote beroecten/ Want een peder 
vreefde / ende en betroude ſich niemandts / 
twelcke al eenige jaren lang geduyzde. Man- 
fur, die Abdul Malek gefurtedeert was / heeft 
ſich verſtout / eft ig ín De Pꝛovintie van Hic- 
rahk gevallen / ende belegerde de Booft-ftadt 
Rey: Maer Rokma-Daule-Acem, bie De fel 
be befat/gaf ſith ooch te belde/ ende font ters 
wylen zjnen Done met eenige troupen na de 
Przobintte banKarazon, om aldaer te rooven 
in Manfars Landt / ende hem af te locken, 
want het zine Probintfe was: Doch Rokma 
Boot zjnde / ende Abul-Ocem in zijn plaetſe 
ghekomen zijnde, ig tafelen bepden eenen 
brede ghetroffen/ des dat Manſur jaerlijckg 
ontfangen foude 220000, Ducaté/ ende sting 
Broeders Dochter ten Houwelijcke nemen. 
Dit gebeurde int Jaer ong Beeren 975. ende 
bant Egyrum 363. Fu welck Jaer oock Mo- 
tyah-Bila gheſtorven is / nadat hp 29. jaren 
grheerft hadde/ hebbende alvoozen - zijnen 
one Tayaha-Abdel-Carim int Bijche bebe: 
ſtight. Manfur flarf twee jaren daer na/ ende 
bien is gevolght zjn Bone Nuc-Ban Manfur, 

TAYAHA-ABDEL-CARIM, 
45. Calife. 

„Gebupyende defeg Bick (ofte veeleer Ko⸗ 
ninglijcke fchaduwe) zijn veel feltfame dine 
gen ín Perffen ghiefchiet. Azudu-Daule ben 

one van Rokina, noemde lich Koning van 
ierak , ende vergroote zjn Bijck upters 

maten. 
Nue-Ban-Manfur, heeft tot het Aijcke van 

Maurenabhar gehetht de Probiutien ban Ge- 
rion ende Tabarftam. 

Ondertuſſchen 1 Azudu-Daule met zijnen 
Broeder Fakoro-Daule in twiſt gevallen / en⸗ 
de hebbeneen heftigh oorlogh tegen malhan⸗ 
deren opgenomen / ende heeft eyndelijck de 
doot ban akoro· Daule hem alleenigh Bee: 
te vande Landen gelaten/ na dat hpoack te 
Bozen be Provintien ban Gerion ende Tabar- 
ſtam ín de oorlogen zÚng Wzoederg betovert 
hadde, 
In deſen tüdt is Abu-Ocem geſtorven / die 

van Nae, als Gouverneur over de Handen 
van Karazon ende Nichabur, ende liet zijnen 
Sone Boalv int Gouvernement na zün door: 
Maer fo Nue het gouve rnemẽt ban Hierahk 
aen zijnen Broeder Facch gheghe ven hadde/ 

n fp twffttgh geworden / in odrlogh ghetre⸗ 
en. nde ter Wijlen dattet in Karazon, Mau- 

renahar ende Vftdek, onder tgebiet van Nue 
enbe zijne Souverneurg over al ín roeren 

| 
| 

ſtondt / heeft Azudu-Daule ghefonden zynen 
Sone Abul Favaces na Kermon toe / tegben 
eemen wederfpannigen Gouverneur / dien bp 
verwan. Hen 

@ntrent defen tijdt ſtarf Moezedu Daule, 
Honing ban Bagadeth,bie een Broeder Was 
ban Azudu,in wieng plactfe geftelt wiert zj⸗ 
néfone Baktear „haer befé verkeerde raetſla⸗ 
gen volgende / eñ zijnen Gom eñ Sne Beeren 
nietg achtẽde / gaf ooꝛſake bat Sabataquin, ef 
2elt-oberfie ban Nue, met een groot Meger 
Turcken ín zjn Lant viel / eñ dat geheel bere 
Woefte;fo bat DiCalife met Baktear ont vluch⸗ 
ten moft upt be ftadt; Maer beeft die doorz de 
hulpe názijné @om Azudu-Daule feer haeft 
Wederom verkregẽ / met zón gantfche Land. 
Doch dzaghende ſich daer naer Wederom 
gants qualgeken/ heeft zÚnen Com hem 
doen gevangen flellen: Maer upt ghekomen 
sûnde/ende zijnen Bom ín Arabien oorlogen⸗ 
de, ig met grooter macht in zijn Lant geval: 
len; twelcke Azudu gernemenbde/ ig te rug 
ge hem teghen getrocken/ ende heeft hem 
verflagen/ ende gevangen ghenomen / vock Baktcar 
korts daer na doen onthoofden / oudt zijnde worde van 
38. jaren/ende elf jaren geregeert hebbende, nen Som 
Azude Daule veel heeslijche dinghen bers tj a 

richt hebbende, ig epndeldck geftozben/ ende 5ooos. 
heeft wt de en nagelaten/te weten Scerfa= 
Daule,Scams-Daule eff Bahao-Daule, Maer 
níet konnébe accorderẽ fnt deylen des Ajcks / 
heeft Scerfa-Daule tegen Scams geooꝛloght/ 
dorhigomgebzacht/ efi zĳn Holch verſtropt. 
Baert ria hebben Scam ende Bahaote (amen 
gedorloght / doch ig den jongfien/ te weten / 
Bahao, gerwinnaer geworden / na dat Scam 
ban zijn Soldaten met zijne Moeder omgee 
bracht wag/ ende fo fg Bahao Daule volkoe 
men Koning gebleben. Ende Heeft int eerfte 
Jaer zins Bijchg ben Calife Tayaha afghee 
ftelt/na bat Bp 17. jaren ende 2. maenden/dat 
felve befcté hadde / eude ftelde fn zijne plaetſe 

K ADERBILAHAMELT. 
46. Califc. 

Defen Kader wag ré Sone Ezach, bie eenn 
Done was ban Moktader,. Ende íg Bahao- 
Daule gheſtorven ín den Jare ons Beeren 
ro13, ende vant Egyrum 402, na dat hp 43. 
jaren geleeft/ ende z4. geregeert hadde. Nu Sroote 
was het Califaetfchap in fodanighenffandt veranderin 
ghekomen/ bat fp niet meer in het tijdelijche ghe inde 
en befaten alg ben blooten naem/ doch hade macht ber 
den in her geeftelijcke noch al een wile tideg tErftec Car 
Da:t oude macht: Want alle be Provintien Lien, ede 
behoorden onder verfchepben koningen: Die fn sijne. 
be flerchfte wag/ dat was ben rechten er 
naem ende befitter des Zandts: ende fp felbe 
moften gedooghen/ datmen haer af cyde aen” 
ſtelde / ge ljt aen den voorgaenden geblekẽ is. 

Onder deſes Begteringe wag gebeek Perf- 
fen notk vol bloctftogtinge/ forrunige Wilten- 
de Baer Aück vergroten/ togen tot tn Indien, 
baer fp grooten bupt van daen haelden · Nen 
dander zijde vielen De ECurchenin Perffen, 
haer ontruchende tgeen hun toequam / tete 
wplen fp fochten 'tgeen haer epghen niet 
en was. 
gn den Jare 1026: ig Mocheraf Daule fn 

Bagaderh geſtorven / oud zijnde 23. jaren ende 
3. maenden/ende geregeert hebbende z,aren 
maenden: wef halven men Bafora ontboden 
ebben Gelala Daule gm te fucccberen : doch 

ziet tijdelijck genoegh gehemensinbe/Deefte 



Ve Turcs 
ken ballen 
Én Perffen, 
‘ader twee 
dreffelijche 
Wapitepnen. 

574 
men het goube rnement eenen anderen Bee 
geben : waer over Gelala ſigh willende * 
ken/.íg tegen Bagadet getrocken / twelck 
den Calife, Kader, dooꝛ redenen ende ſmekin⸗ 
genfochteter neder te leggen / doch alte ver⸗ 
geefs ? ende hand-gemeen geworden zijnde / 
fg Gelala genoodſaeckt geweeſt te bluchten 
na Bafera , hebbende zón befte. KRrghſ· volck 
ende eenen grooten bupt verloten: Fn't vol⸗ 
gende jaer zijn de Turtken met groote trous 
pen Hoog Bagaderh gekomten/ “twelch (p inz 
genomen/geplondert ende Gerbrand Hebben : 
Dit beroopfacthte Hen Inwoonderen om 
Gelala-Daule te roepẽ ende hem Koning ban 
Bagadeth te berklaré/in welche ſtadt komen? 
De/ hp ten hupfe ban den Calife getreden is / 
dien hp de voeten gekuft heeft/ ende is ban 
hem goebertierclijck ontfangen, Dit gee 
beurde in den Jare 1029, 

Galsla hadde eenen Neve genaemt „Abul- 
Samar, defen fiende het Ahcke geheeltek onte 
hockebant / meynde fich Koning van de Pzro⸗ 
vintie Perſſen ende Kermon te maken/ doch 
tegen defen fg Galala getrocken / ende met 
overwinninge ban Hem gefchepden: So dat 
alleg fn cute zijnde / fg Bp wederom na Ba- 
adeth getrocken/ in welck Jaer den Kalife 
der, geftorben is / nadat hp geregeert had⸗ 

be 42, Jaren/ ende 4. Maenden: zijnde in't 
Haer ons Beeren 1032. ende ban’ tEgyrum 
422, ín wiens plaetſe geftelt ip zinen Done 

„KAHEM, ofte ALKAHEM, 
BEAMARYLA: ABVIAFAR, 

„Jac ABDVLA, 47 Calife. 

De Kegieringe van defen Kahem ofte Al- 
kahem is nfet nun onvredigh geweeſt / als 
veler zijner Voorzaten. In wiens begin des 

Autks twee Turckſe Arapitepnen in Perſſen 
evaltenzijn/ te weten / Tokzelbek ende la⸗ 

Babel Salinquis ; roovende ende plonderen: 
de alles in Karaſon, Maurenahar, Hierahk, 
ende Kermon, waer fp morhten / Hebben 
oock epnbdelijck de Pzovintien van Kermon 
ende Karafon bermeeftert/ ende onderlinge 
gebdeplt. - zo, J 

@erwijlen dít aldus gebeurde / heeft het 

voſck in Bagadech fich ten tweede-mael tegen 
Gelala-Daule opgeworpen: tegen Wien fp 

voor 
doch hp weygerdet / ende dat tot zijn Groot. 
erna want de Turckẽ vereenighden fich 
koyt daer aen met Gelala. Doch heeft dit berz 

dragh met feer lange gedup:t/want fp weders 

‘om een nfeutwen oplaop inde ſtad aenrichte⸗ 
den / ende ftakenfe in brand / om te beter oor⸗ 

Groote 
boaft ende 
fneeutw ín 
Perflen ges 
ballen. 

fake te mogen hebben tot plonderinge; Dit 
gebeurde ín den Pare 1037. An het volgen⸗ 

de was Haer fa groote houde, Dat de Ribiere 
Tygtis 12, dagen toegevzofenlagh/ ende is 
fo veel friceug geballen/ bat het Land meer 
alg byfe boeten hoogh met ſneeuw bebdeckt 
was tweick aenmerckens waerdigh is / ten 
aenffen de gelegenthept deg Lande. — 

AIn den Zare 1044. ig Tokzelbek in Hie- 

rak gevallen / ende heeft de ſtad Rey geno 
men:Ondertuffen ig Gelala-Daute geſtorven / 
nadat hp 17. jaren Geregeert hadde: zunen 

pre Abu-manfud Wag te Wacct, bien fp 

ontboden / maer de troublen waren aen alle 
kantert fo qroot/bat hp upt zijn Land niet en 
gelede fo Bat fp het Goubernemẽt gar 
en aen Abul Ganiar. Tokzelbek ondertuſſen 

booz-liep met zn victdpteug Dope Get ge? 

Honing uptriepen eenen Abulganir, 

Gort begrijp van de Hiftorie 
heele Perffen, twelck Abul Gamar veroor⸗ 
faechte een berbond met Hem te maken/ende 
verhouwelijckte zijnen Sone met de Dochs 
ter ban Daud Saljuguy;-een Qeve ban Tok- 
zelbek , ende in t volgende Jaer / te weten . 
1049, is Ip inKermon geftozven/latende vijf 
Sonen na/te weten Abu Manfurfuelad Sotun, 
‘Kozrao Feruz ‚Abu Taher, Abu Cayd, ende 
Aboaly kay Kozrrao, Sotun, alg zijnde ben 
oudſten / mepnde te ſuttederen maer Kozrao 
Feruz nam het Bijcke in / eñ veranderde zine 
name / noemde fich Malek Rhaym, fo Batter 
tuffédefe Broeders een grooten ooriogh ont” 
ſtond / met berfchepden uptkomfte: Epndelúe 
beeft Rhaym, van Toczelbek geholpẽ ſunde / 
de Stadt Scyras ende ef groot deel in Peren 
íngenomen/ Want alles daer in't Wer flond/ 
«ft daer naer keerde jp wederom na Wacer. 
Te Bagadeth wag het oock noch al eben 

feer ín roeren/ ende dat Hoog 't belept ban den 
Calife pan Damas; die welche banden hupſe / 
Ban díe ban Iſmael was / ende Wilde ben Ca- 
life ahem upt Bagadeth berdzeben hebben: 
gelck hp oock kozts daer aen genoodzaerkt 
was die Dtoel te Herlaten/ ende zünen toes 
vlucht te nemen / aen Toczelbek , met ben 
welcken hpeenige briendfchap hadde: Defen - Groote 
quam ge havent hand in Bagadeth ende weeed thept 
ftelde alleg wat ín de ftadt was / ten Dupze P 
ende ten (waerde/ doende oockde Graden 
penen/ om te ffen/ of fich niemand daer in 
verſcholẽ hadde/ ende frelde her Wederom ín 
zijn Califaetſchap. In deſe onderhandeline 
gen fg Malek R haym, te Bagadeth gelomen / 
ende alhoewel hp met Toczelbek groote alli⸗ 
antie gemaeckt / ende fich in deg Catifes huys 
begeven hadde / nochtang de gevangeniſſe 
niet en heeft konnẽ orttgaen/alwacr hp korts 
daer aen geſtorven ig, Doch en Heeft deſe 
dood niet Heel eendrachte gebaert onder 
d andere Broeders Manſur ende Abufayd: 
So dat ten laetſten Abufayd bart MánfurBes auattdoetis 
bangen genomen is geworden / ede omge⸗ ders toon, 
bracht / gelijck hp ooek dooden liet een ban 
zijn Gouverneurs / in wiens plaetſe hu Fa- 
cel Ben Acen ſtelde; ®efen zijn gebied beve⸗ 
ſtight ſiende / heeft zunẽ KoningManſur tot eẽ 
vergeldinge gevangẽ geſtelt / waer in hp ſtarf. 
Maer in Kermon was een Turckse Capi⸗ 

teyn genoemt Saliuquy, die verſtaen hebben⸗ 
de Wat Facel tegen zijnen Koning gedaen 
hadde / lichte zijn Dept op/ ende troch teghen 
Hem / ſo dat hp vluchten moftena den Koning 
Olob Arfalom, bie hem met zijnen Sone 
korts daer aen ín hechtenis flellen liet/ / daer 
fp bepde ſtorven tp: Gare 1057, 
Den —— okzelbek zijnen vyand 

Abd Rachid fn handen gekregen hebbende / 
beeft hem omgebracht, ende liet fichh Koning 
banKarafon uptroepen/trouwende des Abds 
Suſter / maer op de marckt komende /-alfa … 
hp (na deg Lands wyſe) van alle de groote 
gecongratuleert wierd / is hyvan tien Beeren 
omeingelt geworden / ende op ſtaende boet 
omgebzacht/ ín ꝓlaetſe ban geluck-wene 
fchinge. Sodantgen loon kregen ín deſen 
tĳjb alle deſe koning ende Bꝛoeder· moor⸗ 
berg. Den Broeder vã Abd Rachid genoemt 
Fertogozad is in zn plaetfe Koning: ban 
‘Karazon geftelt/ de welcke/na dat hp fet 
ren getegeert hadde / gefiorben is / ende zijne 
Boeber Hebralrem ín Zijn plaetfe geftelt fe. 
Eñ ínbefen thd fg vork geſtorben den Calife 
Kahem- ofte Alkahenr, in ben: Gare ons 
Heeren — —3— nd geregeert hadde 44. 

ven ende 4. en. a orde ed — ALMOK- 



der Koningen van Perflen, 

„Ra De doodt ban-xahem ig Afmoktady. 
Bila gefiozen:. in wieng-tijd veel beroerten in 

sKLMOKTADY BIA, 
prend bs 48, Ciälife. agt oú 

Perffenontfiaen. zijne „Hebrahem Bez Mafud 
beeft met de Curchen brede gemaeckt / ende 
beeft een Tocht in indien gedaen : alwaer hp 
eaote,dinden verricht beeft / ende cen ſeer 
Bek, Haupt mert acht beeft. Maer 

1 —* der etd —— urkyen, ſiende de 
Ò osle et poet bam deſen El 
0 leen graat heyꝛ opgenomt/: twelr Hebrah em 
Lernomen hebbende heeft hem eenige, Gez 

ſa —IJ Bie hem ban mepninglje 
hebben doen veranderen / ende Heeft Hebra- 
hem;tot meerder. berfekteringe zijnen Done 
Mafud,met de Dochter Ban Malekcha herz 
bouwelneke; het welcke. Bedaen zynde / He- 

Y Pa sn — is in ban ane 1089, ende 
4 ſes Joren daer na / namelijtk 1095, is ben 
— Calite Almoktady Bia geſiorven/ na dat Hp 

19.jaten/sMmaenden/ geregeert hadde. 

ALMOSTAZER BILA, 
shan on: + a9nealker 

Hitn” _ Almoftazer wad, des Hoorgaenden fonc; 
—8 bp uitena tot de fiadt-Bagadech boog, Get o⸗ 
‘twater bete berloopen ban de Bibjere L'ygris geheel ber”. 
miet, ontelt ig ghewozden: ende is aen d'ander zijde, 

ven ghetimmert / ng het Ooften toe/ 
—— genwoe digh gelegen is / welt⸗ 

KkKe gheleg 7 qu —— 
eerfte/ hebben ehadt 25. en / tſeder 
ha beaten elan, lant À Ei 
jee. (ande bat HAA de felve gheſtor 
ben1s8/'t welcke agenmerckens waerdigh is. 
Almoltazer Heeft hpa door zjn gantſche re 
gieving: Beebe gebadt ín 30u Büch, Welche 
gewvert is ban 25. jartn/ende G.maenden/ens 
de ig geftorhen in din Hate ons Weeren 1119. 
ende vant Egyrum 512. Cube ig gefucrebeert 

| 

zijnen (oue/ 

ALMOSTARCHED BiLA- 
„VFAZEL, so. Câlife, 

Deſen was een dapper ende couragieus 
Printe / feer ghenegen ter oorloghe / dien hp 
dock eenge Printen van Perffen aengedaen 
beeft: Mer met Maſud Saliuquy, Woning 

Am oſtat· van kKararon, ſtrydende / ig Hem de nederlage 
ched wozor Gebleber/ ende felbe gevangen geworden / eñ⸗ 
gebanghen De Mafùud gepzefenteert/ die hem ín den Hare 
na ven __ 1136. hèéftboen ombrengen/ geregeert beb 
ſtrüdt ende bende 17, jaren/ende 2.maenden. 
omgebracht. pT î 

“RACHED BILA, 
sri@alife 

Rached wits _Rached Bila wofllende zins Vaders doot 
lende zijne Wzeecken/ is Met. cen feet Grooten hoop 
Daders volcrx in Perffen getogen/ alwaer hp beelt ge⸗ 
ad BRE tonquefteert heeft maer met Manſud sinen 
mene amges CPAnt handteghemeen. gheworden zijnde’ ig 
bracht. verwonnen / ende na Hiſphaon, de Booftftatt 

bant Tande Hyerahk,ge vlucht: al waer hem 
Mafudfjeeft boen ombrengen / ín den Hare 
1139. na wiens doot Mafüd in Bagadeth ghe⸗ 
tracken ig fonder venige teaenftant te geboer 
len; ende heeft ín Rached-Bila plactfe geſtelt 
eenen Kl 

amer. was als de 

n Hebrahem, heeft 

$75 

ACMORNAEY-BILAS 
Ar Midst 
mgtfe was een Oom banben ——— 
salud is korts daer aen inPerſſen geſtorven 

eñ heeft peder — met 
bet gene hy ín zun Goubernement beſat: Dit 
beeft Almoknafy verſtout met een JLeger ín 
Perffen te treckẽen / afwaer- henrwepniddtes 
ghenweer ghefchiet is/ ende Geeft wederom: 
verovert alles wat Maſud aldaergeuſrpeert 
hadde,” Ende hebbende tſelve befetéder wide: 
ban a⸗ jaren fonder venige rnêrebelijckenten: 
wigheyt / is hp gheftopveninden Jare sc6r: 
ende vant Egprumsss.endetgin zine plaet⸗ 
fe gefutcedeert zijnen Done - «oM mom 

ALMOSTANCET"BILA 15SVE, 
53. Calife. 

Alſo Mafad geſtorven was / liet hyeenighe 
Sonen na, waer van den oudtſten / genoemt 
ArfalonCha, hem ghefuccedeert i8/ Die ters. 
ftontatle zijne Broeders / eenen uytgheſon⸗ 
dert/ die Banaton Cha gheuoemt was heeft 
doen ghevangen ftellen. Dele hadde nutwee 
Vooghden/deene Gouberneur Lan Karazon, 
genaemt Saniar, ende d'andere Lan Hierahk, 
ghenoemt Mahamed: ende waren twee ghe⸗ 
bzoederg:Baharon-Cha begaf fich bp Saniar: 
die hem met zijnen broeder, Axfalon- Cha, 
aällerlep wyſe ſochte te PEER maer tief. 
mogelijk — 5 — heeft hé wiet Krigbfrholek — 
bpgeftaen/ ende ig Arfalon verwonnen nde: 
is ín Gaznehen getrochen; det tweede 
acn malkanderen gekomen zůnde / is A 
Cha Wederom verwonne 3 ede 
Stadt Gaznehen geplottdert/ ende baharon 
van Dat Lantfchap in poſſeſſie gefielt sne), 
is Saniar na hups getrochen/ twelck Árfalon, 
vernomen hebbende/ ig wederom in Gazrien 
hen gekomen/ ende Geeft Baharon berdzes 
ben/ die doch korts daer acn van Saniar Wee 
derom herſteit fg/ende Arfalon 15 inde vlucht 
gegregen/ende voor zÖné Broeder gebzacht/ 
die hem heeft doen dooden/ na dat hp 3. jaren 
geregeert hadde / int Jaer 1119, ende is Ba- 
haron aldus zijns Gijckg een vredigh befitter 
gebleven/hê dragende ín alles alg cen broom 
ende deughdigh Printe / onde hebbende na 
dien noch eenige fuballen ín Indien ende Perf 
fen gedaen / is geſtorven / geregeert hebbende 
35.jaren/ inden Jare 1153. : 

Koztao zijnen Sone/ ig hem geſuccedeert / 
ende ín Indien ín de Pꝛobintie Van Lahor gez 
trotken / heeft na zĳn wederkomfte zĳn Want 
Pan Saniar geoccuveert ghevonden / ende bea 
bindende ſich niet ſterck genoegh om hemte 
verdriüven ig Wederam vertrocken naer 
Lahor, alwaer hp gheſtorven fg inden Tare 
11601. geregeert hebbende 9, jaren: ende ín zj⸗ 
nen Sone Kozrao Malek is bit geflachte bar 
be Saburaquis geeyndight / int jaer van 1169, 
Padrie Jaren is oock deſtorben Almoftan- 
cer Bila, geregeert hebbende elf jaren name 
lijck ínt Baer Van 1172, ende hem ig gefuccer 
deert zijnen Done 

ALMOSTANCY BEN VR E- 
LAH ACEN, 54.Calife. 

Defen Wad een milt ende vꝛoom Prince / 
Van den zijnen (eer gelieft/ ende ig bp zeg « 
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tijde niet gedentck⸗· waerdighs verricht. Ger 
egen — gjären/ — is hy 
gheſtorven / int ang Beeren 1180. ende 
vant Egyrum 575, nalatende tot Erfgenaem 

amen Done, es 15 
OTO il ir kiien eo D \ 

On RNACER LADIN.S,, 
PCOHTACHEEE ps< alike. nt cil ons; 

zt FRS AME IOREK Vije Ori P 

be Begitringe ban deſen Nacer, Die 
47agaven duprde / Heeft bagadeth ſeer ghe · 
bloryt· An deſes rijdt: zyn Die ban Carazin 
tegen he ſaljuquis ghekomen / Die fp verwon⸗ 
nen / endt tonderbzathten: ende de Tartaren 
onder het belept bar Chinguſkam hebben 
de Contreyen van Turon ende Agemfngenor 
men / ſiellende altegten vupze endeten ſwaer · 
De: Fn welcken tĳjdt ben Calife Nacer oock 
geſto z2buen is / namelijck int Jaer 1226 

ALTAZER BILA MAHAMED, 
56. Calife. 

Deſen znen Dader fn de Regleringe ghe⸗ 
ſuttedeert zinde/ en Beeft maer 9. maenden 
daer naer geleeft: Is geſtorven inden Zare 
1227, ende is geſuttedeert zijnen Sone 

ALMOSTANCER BIL A; 

SR ten a 

Wen ſeght bat hy fo nult wats bat Dp ſelfs 
—— —— 
een wſle tydts fn bzebe gheſeten hebbende / 

en be Jattaren ofte Mogolen beginnen 
renge Provintien fn Perflen fn te nemen; tes 
ae welcke Almoftancer fie geftelt heeft / 
ende haer gebwongen het befte deel te verla⸗ 
tert, @pubdeldck/ haer berfchepde-malen os 
verwonnen hebbende / is hp gheftorben int 
17. Baer zing Rücks / ende in den Zare ong 
Beeren 1244. 

ÄLMOSTACEM BILA ABDVLA, 
58. ende lefte Calife van die 

bid vaa Bagaderh. 

De Tartaren (ale gheſeyt ig) ban Almo- 
ftincer verwonnẽ ende bp-na berdreven zijns 
— op sinen Sone Almoftacem rez 

eghehadt! Want Olakukam heeft hem 
Berwonmen ende doen dooden/ nadat hp 15. 
aren / 5. maenden gheregiert hadde / ín den 
Aars 1258, ende albug hebber fn hem geeyn · 
ght de Lalifen ban Bagadeth, na datfe ons | 

trent be 523. Jaren geregiert hadden. Die 
bier vervolgens aldus hebbẽ willen frel- 

leñ / hermits die ban Tanarico fo Wel alg van 
Tkond, boo, Koningen gerekent worden. 

Van de MOGOLEN 
ofte TARTAREN, die 

in Perſſen geregiert hebben. 

CHINGVISK A Neerfte Koning 
der Perffen uyt den Tartaren. 

Chinguiſxan was ve eerſte bet Tartaren / 
zijne wapenen ín Perſſen heeft laten blint⸗ 

en/ enbr was eert Done van Sukyh Badur, 
le, den dapperen, Ende wiert geboren ín 

Kort Begrijp van de Hiſtorie, 
den Hare 1152. Men noemde hemte baten 
Tamachin; maer tot de Kroone na zjns bar 
derg doot Gekomen zünde / Ifet hp hem Chin- 
guifkam noemeri/ bat is / op hare fpzake, Ko- 
pen — was —* ſeer 
machtigh Printe / ende bracht onder zijn ge⸗ 
biet alle de Horden; dat zijn eenige Tattati⸗ 
fe Gellachten / met de Rijcken ban Kera, Ko- 
can, — — bri Bengh ber”: 
obert hebbende in den Dare rzr9, 
zijn Kant getrockert met bp naer —— 

Chin- baer Heyr / ende biel inde Handen van Mau⸗ Woe 
— tegen weick ſich geſtelt heeft Mantua a 
met Koarrazcincha, maer fiëde Doe bier prm 
zijn macht vermocht tegen dat groete 
is naer Karazon ghevlütht / ende beeft 3ün 
Landt verlaten.’ — aa HI 

De Tartaren wel Gooooo, Perfoonen om e 

hoewel omi zen, Boor ged 
wet flellen: Albufdartigen Per BDE 

Perflen, 

oor a jen’ € tet, 
Almonttancer Bi ManfiarBen Alsafiersboens 
maels Calife te Bigadeth zijnde, vergaderde 
alle zijne machten bp een/om hens te flutten: 
matt ig met zijn gantfe Bep, derniaten bere 
ſtropt eñ verbeplt gewwozdê/Datfe bpna —5 — 
Perffen gedwongen waren te verlatẽ / eñ ſich 
na Maurenahar te begeben fn den Jare 1227, 
—— den zynen aldus ben wegh fn chinguif- 
PerfTen gebaent hẽebbende / is wederom qhes kan ftecft. 
keert nacr Ketao-Kotan, alwaer hy ſterf in 
den Pare 1228. oudt zijnde 78, jaten/ ín Het 
25. Jaer na dat hp een vꝛedigh befitter zyner 
Land geweeft hadde. Hp hadde bf Sonen / 
Waer ban dé oudtflé genoemt was Tuchkha- 
hon bien dé Dader der :Goutbernementé gaf 
over de Aijcken ban Daft, Kapechah, ende 
Roſſ. Albugar, die feg maenden boor zünen 
wabecftarf/ was de tweede, Chagataykon, 
hadde tgebiet ober de Micken Maurenahar, 
Aygort ende Koarrazin, befitteribe deſe Lan⸗ 

derñn tot int jaer 1241. Den vierden Sone was 
Oktaykahon, deſe ſuttedeerde zijnen Wader: 
ende den vijfden was Tulikan, bfen den Dae 
dec eenige Handen gaf met alle zûne Thee⸗ 
foozen: Defen ſtarf int Jaer 1232. Do bat 
ban defe vijf DonenOktaykahon alleen fnt lez 
ben bleef/ om aen te vaerden defe groote fute 
teffie ban Handen. 

OKTAYKAHON, 2: Koning _ 

van Perflen uytden Tartaten. 

Defen Ohtaykahon futcedeerbe ín ben Har val 
re 123. ende was ymmers fa goeden/ alg z⸗ 
nen Dader eenen boofen Prince gemeeft hade 
de / ende was boornemelijck uptmuntende ín 
milbighept,; want Mirkond befchzijft bat bp Wierma⸗ 
——— zin Seek ER millidenen —3— — — 
ufaten aen geſchencken uptgegeben had⸗ ep 

be. Heeft geheel Perffen onder zn macht gee eens Piins. 
bracht / behalven Bagaderh: Epndelyck ghe⸗ 

regeert 

| 
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regeert hebbende 13. Jaren / is hp geſtorben 
(bart binnen gants berteert zijnde Door de 
beelhept des wijns/Die hp dzanck) inden Far 
re 1242, Liet eenenfone naec hem, die ghes 
noemt was 

GAYVKKÄHON, 5. Köning 
vaũ Peren uyt den Tartaren., 

‚Gayuk-Kahon ——— onderja⸗ 
righeyt / in de boogbdpe zing Moeders / die 

bier Jaren boor hemt Antke bediende / ende 
begon ſelfs te regieren in den Hate 1246. gaf 
bolkomene hope van een goet Pring te fullen 

* woꝛden / want bp milt ende een goet ech⸗ 
ono ter wag/Bermecht den Chriſtenen tamelijt⸗ 

Ken-wel/ maer een Jaer gebeerft hebbende / 
is hp geſtorve / tot grootileet wefen ban Hele, 

MAN CHVKAHON, # Koning 
im Perfn ytden Tararen. 

Manchukatron was eenSone bar Tulika- 
‘hon, bie De vijfde Hone was van Chinguif- 
kan: Defén wag oock een ſeer milt / moedigh / 
‘ende goetaerdigh Prince: Mag den Chriſt e⸗ 
nen goetgunſtigh / ende den Joden hatigh. 
Bp aaf TED Broeder Kablay Kihon de Lan⸗ 
Den var hon Kotan, bie be felve geotelijckg 
‘bermeerderde, efen Printe ſtichte de Were 

Brak Cam. Miaerde lant Cambalu, regbenwoozdigh het 
2* in Tar. Dof bin Hen Grooten Tarar; ende zünen 
taryen qhee Bioeder Vlâhku Kahon gaf hp de Wanden 
flict beeft. ij Perffen, Geregeert hebbende 1 ;„Haren/ 

ffacf bp iden Pare 1260, * 

VMIABRV.-KAHON, 5. Koning 
in Perffen, uyt den Tartaren. 

Pa dat Vlahku-Kahon (fo gefept is) de 
Landen ban PerfTen van zijnen Broeder ont, 
fangen hadde / ende dat Landen jare 1256. af/ 
heeft hp terftont de harden aen Den ploegh 
gheffaghen/ ende Hoog Ifmacly ghetrocken / 
twel Doe wel cen ſtertke plaetſe / nochtans 
ban Hen ingenomen is / aldaer hp oock niet 
een lebende gefpaert en heeft Dan daer trock 

Grote hpnaer Fyerabk, tweick hp tonderbzacht / 
bloet ſtoꝛe Ende tvolgende Jaer boerde hp zijn ep? tee 
tínge. gen Bagadeth, ende Wiert ban Almoftacem 

ben Calife, aldaer beſprongen / doch heeft hem 
Almoftacern berwonuen / ende met zijne Vier Bonen om: 

rahkhahon, bíe [met een groot Wepy/ upt 
Chagatay berfamelt/ in zijn Lant vfel inden 
Hare 1271, doch Wiert verſlaghen / ende ghe⸗ 
dwongen na Maurenahar te wijcken. Seven⸗ 
tien Garen gebeft hebbende / is hy geftor- 
ben in Amadon, int Jaer ong Weeren 1282 
eft nademael hp geen Hinderen en hadde die 
out genoerh waren om te regieren / heeftmen 
ín zjne plaetfe geftelt zijnen Broeder Nicu- 
dar Oglan, die Hein liet vernamen 

HAMED-KAHON, 7. Koning 
uytde Tartaren. 

Maer befe en regeerde niet läger alg twee 
Jaren 2, maendensende is geftorben int jaer 
128del °n1, | HIa 

ARGO'N-KAHON, 8, Koning 
uyt de Tartaren. he 

Dooꝛ de doodt Han Hamed-Kahon fg het 
Rijck weder ghekomen op de kinderen ban 
Habkay-Kahon; Deſen Argon Heerfte fe 
Ben jaren / ende ſtarf int Jaer 12 92. ſo dat het 
Aijcke gevallen is op zijnen Broeder 

GANIATV-KAHON, 9. Ko- 
„ning uytden Tartaren, 

Bijfmaenden na zins Broeders doodt ie 
Bp ingehult geworzden. Bp wag een mildt ens 
be-groet-moevigh Printe / Doch feer Kozt⸗ 
k h ende kogfel: Willende De mantete 
van Pampieren gelt in Perle invoeren / is 
hem ‘eert-algemepne tegenftandt ghefchiedt/ 
doch meeft van zjnen Gom Bidu'Kahón, Die 
hem om bie oorſaeck beoorloght / ende in ee⸗ 
nen Slagh omgebzacht heeft / na dat hp drie 
jacen Koning geweeft hädde/inden jare 1295, 

BAD V-KAHON, ro, Koning 
uytden Tartaren. 

Badu-Kahon; ſith albug boog de fe bictorie 
met geweldt in't Rijcke indringende/ is den 
fone ban Argon Kahon; genoemt Gazun, met 
een treffelijch Weger ban JBoten gecomt/ eñ 
guamê aen’t treffen tuffehen Baduxhem ende 
Nakchoan, afwaer hp verwonnen ende op de 
blucht gedreven fg / maer is ban een Vazir 

won fn deſẽ gebracht/ alteg bermoopdende wat inBaga- | van Gazun gebat/die hem te Tabriz gevoert / ) zach | An > l Badu-Kah 
verken deth' ende Baer ronts omme gevondẽ Wiert/ | ende aldaer omgebracht heeft /in'tjacr 1296, ait — 

bt fo dat men fepbe dat hp ontrent een millfoen hebbende maer een jaer gere Giert. bzacht. 

wet), ende. 600000. Perfoonen ombzacht. Dacr 
8 „ viaet inden Zare 1261, belegerde hp Alep 

ende Dâmas, Die hp heroverde) ende liet in 
Die Landen van Syrien tot Gouverneur eer 
nen Kaptukahon,ende Keerde felbe wederom 
naer Perffen ín de Pꝛovintie van Aderbaion, 
fn cen plactfe genoemt Mergab, ín de cone 
ttepen ban Tambriz, alwaer hy inden Gare 
1266. geſt orben is. Hp hadde brie Sonen / on⸗ 
der de welche hp zijne Handen verdeylde / ge⸗ 
noemtHabkay-Kahon,Hyachemer,ende Tau- 
dun. Zijnë Wazir Atalmok Tawini gaf bp Ba- 
gadeth om weber op te bouwen / Gelrick oock 
geſchiede. Macer ín zûne plaetfe fg gheſutce⸗ 
deert 3Ünen oudtften Sone 

HABKAY-KAHON, 6. Koning 
in Perffen uyt den Tartaren. 

Habkaykahon heeft geoorloght tegen Ba- 

GAZV Ns; 11/ Koning uyt 
den Tartaren. 

Gazun , bfe eert forte van Argon, een ſone 
ban Habkay , ende eer fone ban Vlahku was / 
is doop de doodt Lan Badu, Koning ín Peren 
gpstwarden, In den jare 1298. zijn die ban 

amas ende eenige andere in Syrien teghen 
hemppgeftaen/hebbende verbondt gemaeckt 
„met Bendokdar den Koning van Egypten, 
maer herft haer verwonnen / ende weder onz 
der zijn, gehoorſaemheydt gebracht / ende is 
berWwinnigh Wederom ín Perffen gekeert te 
Kaſum, ‘twelck daer naer het Dof der Konin 
gen geweeft is / alwaer hp flarfin't jaer 1305. 
Pp ie te Tabriz in een ſeer koſtelücke Moſ⸗ 
que / begraven / die hy in zijn leven hadde 
doen makẽ: eude Han alle 5 van defen ijs 

0 e 
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me zijn / is maer dít Graf alleen bande onger 
nade des Tüdts gefpaert/ ende onverbro⸗ 
Ken gelaten. 

ALYÁPTV; 12: Koning uyt 
den Tartaren, 

Delft wag een Broeder deg overleden Ko⸗ 
nings Gazun „ ende Liet fich neemen Sultan 
Mahamed Ben Argon, Nam het ancke aen in 
zjn 23. Jaer. Hielt zn Dof te Tabriz. Was 
ſtreng An 't Kecht geben / Waer doo? hp zin 
bolck in vuft erde vꝛeden hieldt. Was de eer⸗ 
ſte / Die een Tol geepft heeft van de kinderen 
der Chziftenen ende Joden. Heeft inden jare 
1306, be Stadt Sulraniengefticht/érbde 'tbol- 
gende Jaer Gueylon ende Racht ingenomen: 
@Erotk ban daer tegen Damas, Dat Hoo? de 
tweedemael inden jare 1313. Van hem afger 

vallẽ was / eñ die bedwong hebbende heerde 
Weder in Perſſen, ende ftarf inde Stadt Sulta- 
nien deg jaers 1317. koning geweeſt hebbens 
De 12, Jaren ende 9, maenden. - 

ABVZAYD BAHEDER-KAHON, 
13. Koningin Perffen,uyt 

den Tartaren. ' 

Den Sultan Abuzayd Baheder-Kahon, 
was een fone van Alyaptu, ende is geſucce⸗ 
deert in zijn 12, Jaer: een Van zin Wazirs / 
genoemt Amir Chupon, hadde een Bockyter/ 
Die uptermaten fchoon was; Defe heeft bp 

„den Wader afgeepft /_ die hem doch veront⸗ 
ſchuldighde / mits datſe getrouwt wag:maer 
bp 3ĳne luften te beel toegevende/ heeft haer 
met geweidt genomen / ende den Bader met 
haten Man laten boodt-Aaen/ want ſy de gez 
ne waren / Die 't hem beletten wilden / ende 
noemde haer met eenen Keninglijcken name 
Kondekar, ende berkreegh in kozten tijdt for 
danige macht op hem, dat hp haer ín koten 
tijdt het belepdt des gantfchen Rücks in han 
den gaf/Wwaer in ſy haer oock treffelijchen gez 
queten ende hp ondertufiehen een deughdigh 
leben gelepdt heeft. Was feer genegen tot 
alberlep geleerthepdt . Geregeert hebbende 
19. jaren/ is geſtorven int Jaer 1337. Door 
zijne doodt is de macht der Tartaren Ín Perf- 
fen verdeplt / elck ſich Koning noemende ban 
tgene hp in handen hadde / ende aldus ig tge⸗ 

Abuzayd 

berlieft op 
zen Dochs 
ter/ neemt 
haer met 
gevast. 

blebé tot de kome van Teymurlang,’twelckt 
was ontrent 63 jaren. 

Afkomelingen van 

TEYMVRLANG, 
die in Perffen geregiert hebben. 

TEYMVRLANGeerfte Koning 
van Perffen uyt defen ſtamme. 

Teynrulang, Die bande ſommige gemeyn⸗ 
lijck Tamberlan genoemt wozdt/ 18 fo veel te 

fie ben Gro- ſeggen als Teymur denMaricken,wag een fo» 
tenTeymur- ne ban Baiankan, ende Den 14. Sutceſſeur 
lang gefpzos van Chingufkan, ban Welckers bloedt hp 
ten ſu. afkomſtigh was: want hp en ig niet geweeft 

(fo fommíge Willen) eẽ Rover / of Mupl· drij⸗ 
ver/ af Harder geweeſt / maer een oorlaghs⸗ 
Man / ende dat ban cen dappere couragie/ 

Siin oee gelijck zijne daden oock genoeghfaem hebben 
booytplaets boen blijcken, Hp ig geboren te Samarkand, 

Van Wwelce 
ker afkoms 

| 

Cort begrijp vande Hiftorie 
ende heeft den oorlogh gebolgbt/ gelijck oock 
zijne Voorſaten:Syñen Liifden Öroot vader 
Was genoemt Carachear Muyon,eft troch upé 
Tartaryen met Chinguifkam, teu ſelven tijde 
doen hp zijne fone Chagarayhkhonfjené fondt 
omde Wanden Lan Maurenahar, Argor, &c. 

te gouverneren; alwaer den genoemden Ca- 
rachear geinaeckt wierdt opperfte Wazir; in 
Welck Ampt hp ende de ziyne altydts vole 
hardt hebben tot op Teymur toe. Pu rege 
neêrde ten tijde ban Teymur fnChagatay ee- 
nen Soyorgat Mechkhon , in wiens dienft 
Teymur wag verſien met het Ampt ban ope 
per · Wazir ende area ——— 
gat inden jare 1370, geſtorven sijnde) is Tey- Sijn 
muithhg met eenmiachtide bewiltgingetet — 
Koning gekozen : Bp miin zijn Aycke bebe⸗ Uroone. 
flight zinde / is met eer ontelbare menighte 
upt zíjn JLandt getrocken / ende zyn hein alle 
zine aenflagen ſeer wel gelucht : fo dat hp in 
36. jaren / die hy regeerde/ behalen de Rijc⸗ 
Ken die hp befat/ noch conquefteerde die van 
Maurenahar, Turqúêftan,Koarrazin,Karazon, 
Siftam, Induftam; Hyerakhen, Parz, Kermon, 
Mazandaron, Aderbaiori, ende Kufiltam:; alte 
de welcke ende noch andere meer zijne kinder 
ren ende. Kapiteynen nà zijn doodt onder 
hun gedeelt hebben. 
Men telde 1358, jaren doen Teymurlang 

verwittight Wierda ſekere mupterpe Die 
gefehiedt was te Hifphaon, de Booft-ftabt 
ban Hyerahk, alwaer bp felfg henen troch/ 
ende heeft aldaer bp de Goooo, Mannen ome — 
ebracht: fo hoeren, oock meer andere Kebel⸗ je 
en díe tegens hem opftonden. Wp brache S 
ootk een machtigh Beprin Syrien, ende hers in 
Woefte Alep ende Damas; ontdede in eenen 
beldt-Aagh der Sultan Farach ban, —— 
van daer keerde hp na Bagadech, ‘twelck hp 
vernielde: Oberwintert hebbende te Tabriz, 
ging deg volgenden Haers tegen den Groos 
ten Turck Bajazeth , dien hy verwon / ende 
gebangen nam/met veel zijner Landen / ende 
1g Bajazeth felfg bet volgende Jaer in hech⸗ 
teníg geſtorven. Terwuilen Teymur met de 
@urcken befigh was / heeft eenen Kara-lTuf 
op 'tonboorffenfte Bagadeth overvallẽ; maer 
van Rumeftan Wedergekomen zijnde / heeft 
bp zijnen Neve Abubakar tegen hem gefone ⸗· 
den / die de Stadt weder ín kreegh; als na gee —— 
fepdt fal wozden . Teymurlang doot Ardivil 
treckende/heeft de Cheque Safi eenige gevan⸗ 
genen log gegeven: ende PerfTen vetlatende 
18 na zijn Baderlandt bertrochen/inde Stadt 
Samarkand , alwaer hp eenige maenden met 
grooter vreughde van cen pegelck geblehen 
18: Epndelijck is hp vertrocken nact Anzar, waer *4 
een Landt dat onder Cathay behoort / alwaer murlang J 
hp geſtorven ig inden jare ong Weeren 1405. ſien is. 
ende ban 'tEgyrum 807, 

Teymurlang hadde 4, fonen / waer af den 
oudtften genoemt Wag Ioon Guir , die Hoog 
zijnen Wader flarf / ende liet twee fonen na/ 
genoemt Mahamed Sultom ende Pir Maha- 
med, dien Teymur o2donneerde dat hem four 
be fuccederen inde Bijchen ban Gafnchem eũ 
Indien, maer Pir Aly heeft hem omgebzacht. 
Wen tweeden fone ban Teymur, ghenoemt 
Hamar Cheque , was bo zijns Daders leven 
Gouverneur ban Perffen, maer ftarf inde 
Foꝛtreſſe van Hormatu,dat anders genoemt 
wodt Kormawat in Loreftan. Den derden 
Wag genoemt Miruncha díe fuccedeerde inde 
Landen ban Hyerahk, Aderbaion, tot Da- 
mas toe/ ende ffarf int Jaer 1408, door De 
Bant ban Kara I(Tuf, eenen — pen 

ierden 

wid 

dac 

vol 
um 103 

kei 

heg nt 

re pee 



Mirzach 
ſterft. 

Zijne kinde⸗ 
zen. 

Mitzah 

der Koningen van Perffen, 
bierden Zone Ha Teymurlang wag genoemt 
Mirfàh-Charok;defe hadbe den Wader altots 
verghefelfchapt/ ende is hem oock int Bick 
gefuccedeert. 

MIRZACH CHAROK, 2. 
Koning uyt den ftamme van 

Teymurlang. 
Mirzah wag ín Karazon, alg zijnẽ Wader te 

Angarftarf. Sommige alg Die ban Turon eñ 
Hyron, dfe hem níet en wilden boor haren 
Koning erkennen/ heeft hp bebredight: ende 
fs daer naer met zjn Dep? getrorken tegen 
Kara Iſſuf in Aderbaion, bie ftch Wwapenende/ 
Op den weghe geſtorven is / nalatende twee 

onen / alg Myrzach Scandar ende Myrzach 
Iooncha, die tegen Charok fireden/maer zĳn 
berwonnen. Niettemin heeft hp Iooncha 
naderhant ín genade aengenomen/ ende gez 
ftelt in de beſittinge vant Rjcke Aderbaion. 
Daer naer heeft Charok in Maurenahar een 
Stadt gefticht/noemende díe naer zijnen nae 
me Charokia, ende gheregeert hebbende 43. 
Jaren/ ſtarf bp ín den Zare 1447. 
En Badde vIf Sonen/D'ourfte Mirzagh O- 

loghbek, gaf hp de Landen ban Turqueftan 
ende Maurenahar;den tu-benEbrahem, hads 
De zo, jaren ín Perffen gheregeert / díe ftarf 
int Baer 1435. hebbende Beel aenmerckelijes 
He fterckten doen flfchten. Een Jaer Hoo, 
efen ſtarf Den Derden/genoemt Baes Fangor, 
gelijck ooc k bede korts daer aen Den vierden 
Die de Handen ban Gaznehein ende Indien 
beheerſt hadde/ die gheroemt Was Mirzah 
Soyorgat Mechkon; Befghelijcks ftarf oock 
Ben vijfden / boor zijnen Wader / ende was 
genoemt Mirzad Mahamned luguy. 

MIRZAH OLOGHBEK, 
3. Koning uyt den tamme 

van Teymurlang,. 
Ologhbek,dfe bp zijns Paders Charok les 

ben Goudberneur der Landen van Turque- 
ftan ende Maurenahar was/ quam te Balk ín 
den Jare 1448, alwaer hp berftont/ dat Mic- 
zah Alahdaoleth, zúné Gom / fich tot Koning 
in Hyerakh ende Karazon opwierp/ daerom 
bp fich teQen hem wapende/ te Morgab ont: 
mocte/ beſtreet ende berwan: So dat Ip 
bluchte na zijnen Broeder Mirzah Babor, 
deo? wieng hulpe hp wederom tegen Ologh- 
bek gekomẽ is: Maer hebbende eené Sone/ 
Die tegẽ hem opftont/fg fn macht Berlwackt/ 
ende moetende ſtrjden tot zijn groot nadeel/ 
beeft met zijn doot De nebderlage berk ódiaht/ 
hebbende in díe Handen geregeert 41.jaren/ 
dot h maer twee jaren na zing vaders doot / twelck gebeurde ín den Hare 1450. 

MIRZACH ABDELATIF, 
4. Koning uyt den (tamme van 

Teymurlang. 

Defen Mirzah zijnde aldug ban zijnen Waz 
der ontlaft/ fg alleen befitter deg Büche abe 

wort van Bleben/ doch niet langhe/ want tepndenfeg 
zón Bolbae maenden / is hp ban zÚnen Soldaten met 

| ag pijlen doozfchooten. 

MIRZAH ABDVLA, s, Koning 
uyt den ſtamme van Teymurlang. 
Dooꝛ zijnd Bꝛoeders doodt/fg het Nijcke 
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op deſen Abdula ge ballen; maer naer een jacr 
íg Mirzah Sulton Abufayd, Kening ban Kara- 
zon, mm zijne Landen komen plonderen/ dien 
Abdula tegen getrorken fs/maer heeft bepde 
firijdt ende leben verlozen / int jaer 1452, 

MIRZAH SVLTON ABVSAYD, 
6. Koning uyt den ftamme 

van Teymurlang. 

Befen wag in't derde lidt afkomfitah ban 
Teymur,ende hebbende Abdula omgebzacht/ 
beeft het Bick ingenomen, Daer wierden nu 
eenige nieuwe oozlogen berockent / tuſſchen 
Mirzah Ebrahem,efi Mirzach Cha Mahamud, 
teden wien getrocken is / Mirzach looncha, 
dreef haer inde blucht/ ef nam Hare Landen. 
Korts hier aen ig Mirzah Saniar gekomen/ 

bergef: elfchapt met Mirzach Aladaolet, eñ zü⸗ 
né fone Mirzach Ebrahem, particuliere 99 zine 
cen/ om Abufayd te beſtrjden te Sarak; maer 
zijn verwonnen / eñ ig Samar geblevẽ / de twee 
andere ontvluchtent. Abuſayd befat doen ter: 
tijdt de Gijcken ban Badachon,Gaznehen,Ka- 
bul, Siftom , ende Koarrazin, Des jaerg 1465, 
Mirzach Acembek Ben Aly Ben Kara Otman 
bermaotde Mirzach Tooncha, om Wieng 
doodts Wille Abufâyd geroepen Wierdt tot 
bet gouvernement bande Bricken Kermon, 
Hyerakh , ende Aderbaion, Maer Aceinbek 
hadde Hem verſtekẽ / ende liet doot eenen Ges 
fant om bede aenfoecken/ doch wierdt afge 
Hagen: Dit veroorſaeckte dat Acembek ſich 
begaf na Karabag (dits tgeberghte ontrent 
Tabriz ende op den wegh) daer hy alle paffas 
gien fo dicht befettebe/ dat hy Abufayd in fa 
groten noot ban löfrocht bracht / dat hy fiere 
de geen uptkomtte/ be vlucht cpndelijek acne 
Ran; maer hp wiert gevangẽ / ende gebracht 
Booz Mirzah Yadigar Mahamed, Die onder 
Acembek diende / deſe liet hem ombzenghen 
inden Tare 1469, N 

MIRZAH SVLTON HA- 
MED, 7. Koning uyt den ftam- 

me van T eymurlang. 

Aldus ís zijnen Sone hem gheſuccedrert / 
doch niet wijders dan Ínt Bijcke ban Maure- 
nahat, tweltk bp 28. jaren befadt/ ende ſtarf 
int Zaer 1495. 

MIRZACH BABOR,s.Koning 
uyt den flamme van Teymurlang, 

Deſen Babor was den Nebe ban Abufayd, 
ende fuccedeerde tnden Zare 1500, Maer I- 
chaybekan gan Vſbek af komende / heeft hem 
verdreven) fn den welcken oock het Koning- 
lpeke blact, van Teymurlang opghehouden 
heeft. Babor trock doozGaznchem na Indien, 
alwaer hy bleef/ ende geregeert hebbende op 
Deen ende D'ander plactfe den tijdt Han 38. 
jaren/ ſtarf hp inden jare 1533. nalatende 
twec ſonen / d'eene ghengdemt HomayonMir- 
ſach, d'andere Kamoran Mirzach, die na haer: 
baderg doot oock: Koningen warten. Homa- 
yon hadde De befte Provintien ín Indien; 
Hp hadde eenen Gouberneur / die ffch tegen 
hem opftelde/genoemtChyrkan,ende boerde 
tegen Gem oorloge / dwingende hem zijn lant 
te Berlaten/ ende ín Perſſen te vluchten / al⸗ 

@®o ù Waer 
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Waer doen regierde Cha Thamas, díe hem 
amet 12000. Mannen bpftant dede / onder eez 
nen Kapitepn Beyramkan, die deſen Homa- 
yon wederom ín zin Micke herftelde/ bren⸗ 
gendealleg weder onder zijn gehoorſaemheyt 
met de doot ban de rebellen Chyrkan. Pan 
deſen Homayòn is Done geweeft Gelaladin 
Akbar, die den grooten Mogal is / die noch 
regeerdesinden Have 1609. 

Waerfchouv vinge tot den Lefer. 

A het Kicke ban Peren nu 
uv bele ſtucken verdeelt eñ ghe⸗ 

ſcheurt was / ſo dat D'eent In Ader- 
baton, D'andere in Maurenahar, ſom⸗ 

mige in Vzbek,ende fo bvoorts haren 
Doel bevelught hadden / beſtrij⸗ 
dende ende beoorlogende malkande: 
ren; fo en is nauwlijks mogheluck / 
om deg nood:gen korthendts wille / 
Dat alie Defelbe vervolgens (ouden 
kannen achter cen gheſtelt worden. 
Maden dan hier De rechte linie ban 
Teymurlang ontbꝛeeckt / Die nu alz 
leenljck tn Maurenabar Meeſters 
waren/ ende Dat den Sophy nu al 
boog bele Jaren tem tot eenen Douz 
berepn in Perffen geftelt hac de, ſul⸗ 
len wp't met delen bellupren; alleen 
Willen Wp Dit den Leſer nocty aenges 
dient hebben, vat del: Koningen in 
Maurenahar nu berbielen onder Die 
ban Karazon. Dat mede noch eenige 
Naſaten ban Chinguifkan ín Mau- 
renahar zunde / wederom na eenige 
Garen aldaer wederom in befictinge 
guamen; van De Welcke oock De linie 
ontbrekende’ 15 Get den Sterckſten 
alg engen erk goet ten decle gevallẽ. 
Dullen derhaͤbben Get Kijcke ban 
den Sophy m Perffen begmnê/ wiens 
opkomt wp opt kortſte den Leſer 
naecktelick voor oogen (ellen uilen: | 
Latendt de Genealogie der ſelver 
tot opt leſte / in welcke DE Lefer oock 
ſommige befondere Koningen Loo? 
oogen geftele Fullen werden/ oock in 
Welcke Die geſtorven zijn. 

Begin ende Oorfpreng van 
ScHA-IsMAEL,Sorv;ende der ge- 

ner die uyt hem gefproten zijn, 
ende in Perffen geregiert heb. 
ben tot op defen tijdttoe. 

_Perbolgende voorts De ordre Der Konin 
gen ban PerlTen, fal het redelck zijn / cer Wp, 
Vaude daden Lan Ifmacl Sophy pets verha⸗ 
len / Dat wp ban zijn Afkomfte verhalen / opt 

Kort Begrijp vande Hiftorie, 
hoztfte dat mogelijck fg: Defe was daneen 
Sone ban Cheque „Aydar, Sone ban den 
Sultan luney, Sone van Cheque Ebrahem, 
Sone ban Cheque Aly, Sone banCheque 
Mucha, Sone ban Cheque Sofy; epndelyek 
het 13. int ban De Afkomelinghen ban 
Morts Aly Die De Reef ende Wehout-Sone 
Was Han Mahometh. 

Als Teymurlang: n&de nederlage ban Ba- 
jafech, wederom in Perſſen keerde; bracht hp 
met fich een groote menighte Slaven / ſo 1pt 
Caramannien, alg andere Landen/ fn meps 
ninge zijnde ban die alle te fullen doen door 
Den/ ende met defe mepuinge quam hp te Ar- 
devil, alwaer bp cenige daaen vertoefde. Fn 
deſe Stadt was eenen Gheque Sofy ‚ die Lan 
een Peder gehouden Wierdt voor een Hepligh 
Menſtche / Waer aber ip níet alleen ban die 
vande Stadt / maer oock van alle omliggene 
de Volckeren daer Loor gerefperkteert ende 
Geeert wierdt. Deſes goede Leben ende faem 
ig oock Tamurlang geopenbaert/ die geerigh 
om pen te fien/em felter befoecken ging tot 
verſcheyde malen: ende Willende upt Ardevil 
Bertrecken boodt hp hem aen te geben / wat 
bp ban hem eyſſchen (oude;Cheque Sofy-bers 
nomen hebbende 'tgene ober De gebangene 
Slaven beloten was / heeft upt mede-doe 
genthepdt den Prince gebeden om Hare log» 
latinge; twelck hem niet alleene bergunt 
Wierdt / maer zjn Hem Han Teymur alle fn 
gn Handen gefielt … Cheque Sofy ontfingſe / 
leedefe.na zijn vermogen / ende fondtfe benen 

elck naer zin Pups. Hier oBer verblijden ſich 
níet alleenc de ghevangenen / maer oock het 
gantfche Kandt / daer (1 nd behoorden / 
De welcke erkennende haer in hem gehouden 
te zjn / is onlangs daer naer van berfchepben 
befocht met giften ende gaven / ende 18 deſe 
erkenteníffe altijdt voortgegaen oock op de 
Nakomelingen ban Sofy , ende tet den Sule 
tan Tuney toe/ de Derthiende Soon nedere 
waerts / die / weltke leefde ten tide ban Toon- 
cha, een fone ban Chara Iſſuf. Defen Prince 
fiende de geftadige beſoeckingen / die aen Iu- 
ney gedaen wierdẽ / ende tgroote getal volcks 
fote boet alg te Paerde / dat oꝛdinaris boog 
zĳn poorte ftondt/ ende tgroote aenfien/bers 
boot hem de aenfoeckinge van ſo veel volcx: 
Tuney hem hier ober Grootelijckg berkozt 
bindende / track upt Ardevil met alle zine 
Devotarifen / ende nam den wegh na Diar- 
bek: Ofem Acembek wag doen dies Tandts 
een Koning / ende die heeft hem goedertfers 
lijck ontfangen / gevende hem zhne Suſter 
Kadya Katum ten Whve / daer hp een fone bp 
Wan / dien hp Aydarnacmde , Deſen Iluneyd 
hadde gemeenlück altijdt eentahe Looxers 
ontrent hem/ Die onder den-tijtel ban ÄAbe⸗ 
raers zijnder Sette te zÓn/het gantfche Gur- 
geftam onbepligh machten / dwingende de 
gene díe (p gevangen kregen de ſelve Deckte 
aen te nemer: Defe coutrffen continuerende/ 
ende eenmael in t Aijck ban Trabitonda ges 
treden znde / vermoorden fp den Koning / en⸗ 
de ſtelden Aydar zijnen ſone tot Koning van 
tſelbe Landt. Daer naer is gebeurt / dat A- 
cembek, Iooncha liet ombzengen/ hieromme 
is Aydar ín Ardevil getrocken/alwaer bp ſich 
bertroude aen een Dochter ban Acembek, 
‘genoemt Alemcha , díe hem baerde twee ſo⸗ 
nen / alg AlyParcha, ende Cha Ifmacl , bie 
gheboren wierd fnden Gare 1488, die hem 
Bork Sophy noemen liet. 
Fn ’t bolgende jaer iff gebeurt/ bat Aydar 

getreden zijnde fn t Ack ban ar fe 

Afkomfte 
ban — 

Sophy, ghe⸗ 
pioten upt 

Mahometh, 



der Koningen van Perſſen. 
Leger ban Farrok Vaſſur, een Koning dieg 
Landts / ontdaen ig/ ende Aydar aldaer bers 
lagen wierdt / ende zine twee fonen gevan⸗ 
gen; die den Sultan Ruftan Bek daer naer in 
vepljepdt ſtelde; Dan niettemin is korts daer 

Cha Ifmael Cha Tmael bluchte na Gueylon , daer hp fes 
weer DNS Garen berbleef/ 'tEpnden van be Welcke 
Boot / oudt Ghebeel in roeren was / ende ig vertrocken 
zijnde 14. Haer Arzenion,alwaer hp 7000, Mannẽ berz 
Paren, gadert hebbende; alle Caramanterg/ bande 

Decte Sophyanen / met voch meer andere/ 
zijnde noch maer 14. jaren oudt / is int Haer 
1501, ghekomen ín Sciruam, ende heeft ghe⸗ 
ftreden teghen Farrok Yaflur, die zijn Wader 
bermoo2t hadde / dien hp berwan ende dode / 
innemende alfa het gantſe Gick:Het volgen⸗ 
be Jaer beoorloghde hp Alwan ín Nachoan, 
dien hy oock op de vlucht bracht, nam Ta- 
briz in / ende na defe victorie ſtelde hy den 
roden Turbanin met 12,banden daer ronds⸗ 
om/ tot een gedachteniſſe der 12, Donen Lan 
Ocem, een Done van Aly, die onder haer 
boog heyligh ghehouden wiert/ daer Hp ſich 
afkomftigh van noemde. 

Dit gedaen zijnde/ trock hp naer Arzeni- 
on, alwaer BP zijn Hepz Lergaderde / om 
'täijche ban Zulkader te conquefteren/ naet 
Alwan is ín zin afweſen wederom tegen Ta- 
briz getrocken / om twelck te ontferten/ If- 
mael terftont gekeert is ende duong hem na 
Bagadeth te bluchten/daer bp ftarf int Jaer 
1503, Hp ſich weder een Wepnighte Tabriz 
gecuft bebbende/ bracht zijn Wepg in Perſſen 
tegen Moral Bek, die ontdaen wiert / verlie 
fende 10000. man op be pläetfe/ ende verliet 
Perffen ende Kermon, die Iſimnacl ſtrack an⸗ 
vattede / ende ging te Kom gverwinteren / van 
waer hp Eliafbek met een Hepe af-baerdighe 
be teghen de Stadt Rey, die oock noch door 
hem felfg moftfnghenomen wozden/ na dat 
zijnen Kapiteyn verſlagẽ wag/ in Welck oor⸗ 
logh wel 30000. Mannñen doot bleven, 

Gen feher Moning Mahamed Karrahy, 
viel int Landt ban Yazd, ende nam het in: 
Ifinael quam tegens hem / die fich in een fladt 
begaf/ maer wiert ingenomen / Karrahy ghe⸗ 
— ende levendigh verbzant / int Jaer 
150 — 

Dan daer trock hyna Seyras, daer hp een 
Edickt bp forme van pzoferfptie af kundigen 
liet; Datalle die wapen gedragen hadden in 
den Dlaghdaerzünen Wader A ydar geble ben 
was / ſter ven moften/ ſo dat daer Doo, Wel 

yfmaelberos zoooo. Menſchen bleven. Den volghenden 
bert bele Winter nam hy een deel Lant ban den Turck 
ee ew in / kordts daer aen oock de fladt bagadeth 
be Kjcken. met het Landt daerronts-om. Ende inden 

Zare 1512. nam hpt Lant Sufa, oock int 
fterchfte deg Winterg Scyrvan , Baku, ende 
Darbant, Bp troch fn Karazon teghen Chay- 
bek Kahon, die zijne aenkomfte bernemende/ 
vlucht naer Marwo: maer Iſmael achterhaecls 
de hem op de wegh / ende legerde hem flaah/ 
Die Chaybek Kahonperlooz/ ende felfs doot 
bleef/ ende aldug fg Karazon qlevallen inde 
handen ban Ifmacl , 

Int Haer 1514. ig geboren Cha Thamas, 
Berlieft ven DEN Done Han Iſmael. Int volghende jaer 
Blagy tege guam den Turckſen Kepler Selim met cen 
Selim, machtigh WBepz te Arzenion, twelck Ifmael 

tan Hifphaon bede af komten/ die 3nen bp: 
ant ontmoetede te Chalderón, alwaer eenen 
bloedigen Slagh geſchiede / die Iſwael pers 
loor / eñ vertrock na Tabriz daer hp 15. dagen 
bleef; na de welcke hy fich begaf in Amafiah. 

op den oudtften Aly Parcha omgebzatbt/ende 

. latende twee 

Ssst 

Fn bit Haer hebbende Sophyanen ín Di- 
atbek den Sultan Morad omgebzacht/ ende 
zijn hooft aen Ifimacl ghefonden, Tholgende 
Jaer nam Selim Kemak in/een ſtercke plaets 
8 Saladulien, noch Zulkadel, ende Bo 0 
yrien, Daer na int Jaer 1517, nam hp oock z23 

Damas in Egypten; ende tuolgende Gaer Di- — —— 
arbek ende Meſopotamien, daer hp eyndelijck Lande afs 
ſterf int Jaer 1521. dien zyjnen Done Soly- gewonnen 
man geſutcedeert ig, hadde / ſtarf 

Iſmael den age Perffen gheheerſt heb⸗ br- 
ende den tijdt han zo. jaren / is geſtorven int 

Jaer 1524. oudt zijnde 38, jaren. Lack END 
Pp was een dapper Krighf-man/ onver⸗ 

tfaeqht/ meer hellende naer wreetheyt ende 
ſtreñgheydt dan fachtmoediah : Was 
uptevmaten eer-gierigh: Wiert onder den 
zjnen oock ſeer ontften ende ghereſpeck⸗ 
teert/ ja ban velen boot een Bepligh Ien- 
fcheaendebeden. Hy hadde bier Sonen / na⸗ 
melijck Cha Thamas, Aleas Mirzak, Son Mit- 
kah, ende Barhon Mirzah, 

CH A“THAMAS. 2. Koning van 
Perffen uyt den ftamme der Sophiané. 

Na Dat Sc- 

Cha Thamas fg zijnẽ Dader gefuccedeert. 
Hy heeft berfchepden oorlogen geboert/ ghe⸗ 
Duprende zin Ayck / twelck s5, Jaren dupzde; 
van welcke de gewichtighfie tegende Turce 
ken gevallen zijn. Hy ſtarf int Haer 1576. nas 

onen/-Cha Ifmael ende Maha- 
med den blinden, 

CHA ISMAEL, 3. Koning van 
Perffen uyt den ftamme der Sophiané. 
Cha Ifmael en was maer een Haer enzo. 

maenden Koning ban Perffen, ende ffer bene 
De liet hp het Hicke zijnen roederMabamed 
den blinden naer /int Jaer ons Beeren 1 578, 
ende vant Egyrumggs, 

CHA MAHAMED, 4. Ko- 
ning der Perſſen uyt den (tamme 

der Sophianen. 

Alfo Iſmael gheen kinderen nagelaten en 
hadde / is zijn Broeder Mahamed, den twee⸗ 
den Done Ban Cha Thamas, gefuccedeert: be 
welcke/ alhoewel blint/ nochtans (eben Jas 
ren gheregheert heeft/ ſtervende in den jare 
1585, latende tot Sutceſſeur zijnen Sone 

CHA ABAS, s.Koning, teghen- 
vvoordigh regeerende. 

Deſen heeft berfchepden oorlogẽ geboert / 
ende veel Slachten geſtagen / weltkers voor⸗ 
naemſte was ín Gueylon, daer hy doverhant 
niet fonder gewaer van hem ende De zijne bez 
hiel. De Stadt Balk in * eenighe maen⸗ 
den belegert hebbende gehadt / heeft moeten 
fonder biucht opbreken: Heeft verwoeſt het 
Bick van Lara in Peren, welchers Koning 

hp dooden liet/ omdat zun volck de Koop⸗ 
lupden fo feer befchadighdé. Deeft den Turt⸗ 
ken Tabriz obergegeven. Defen Prince Heeft 
verfchepden gedenck-watrdige ftucken ver⸗ 
richt/ende — tegen den Turcken/ 
díe tfedert Tauris perfozen Hebben. Maer al” 
fo wp maer boorgenamen hebben een hozt 
Begrijp den Wefer boor te ſtellen / ſullen wyt 
hier mede laten beruften. 

@o iij KON IN- 
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KONINGEN, DIE IN PERSSEN 
geheerft hebben , tot dat de Arabiers dat 

felve ingenomen hebben, volgens de 

Rekeninge van MiRKOND. 

De generale Kekeninge ſtaet opdekant. Die gene daer 
Deletter G. bn-gevoegbst is zijn gouverneurs gheweeſllt / 
ende worden nochtans ban ſommige int getal ber Konins 
gen geftelt. Det teycken {. beſlunt dẽ Koning / onder welcs 
ken Ép geregiert hebben. Die gheen getal en hebben bez 
Dupt/Datmen twijkelt in De tijt hares regerings· Ken De 
kant zijn geftelt De Javen ong Heeren ende vant Egyrum, 
Dat 15 het Mahometaens Prieſterdom/ wanneer Íp gere⸗ 
giert hebben, ober al waert van den hHilſtorijSchrijver 
acngetepckent (tast, 

* Taren, Maenden. 

Kayumarras. 40 0 
Syameck. o o 
Ouchang. o o 
Thamures Diubandt. so o 

—* Iamched. 30 o 
* Soahk. o o 

Eraydhun. © o 
: Manucher, ! 0 0 

Naudar. 120 o 
Afraciab, 7 o 
Saab, ofte Bazad. 12 o 
Kay Kobad. 5 e 
Kay Kayus. 100 o 
Kay Kozrao. 150 le) 
Lora{ph. Ge o 
Guftafph. 120 a 
Bahamandaras Daft ofte Ardchir, 120 | o 
Honcay Koninginne, liz , O 
Darab. 30 o 
Darab II. 12 o 
Scander ofte Aſcander. 14 P 

Stil-ftand in't Rijcke, van Ĳ 
„2. laren. 

Châpur. 6o o 
Ardchir Babakon. so | o j 
Chapur Zabel Ketaf, o o 

Á Ardchir Frazand. "8 o 
Chapur. 60 0 
Baharon Cha Kemon. 15 o 
Yazdgerd. 22 o 
Kezere Kozrao. o o 
Baharon Gur, o o 

ſNarſy G. o o 
| Naſa G. o o 

d Baharon Gur, o o 
Narfy G. o o 

| Nara G, ol o 
(Baharon Gur. 23 o 
Yazdgerd. o o 

{Narfy G. a a 
Yazd- 3 



der Koningen) van Perffen. 583 
l Taren, AMaenden - 

Zazdgerd. hits — 18 
Yazdgerd. - —* 21 
Homoz Farzand. — 1 

Feruz, 3 eli 0 
—* G. he 

Feruz: 38 
— Belax. 
— gaal G. 

o Kobad. 
Kezere Anuchiron. 

‚ Nauchirvan. F 
Hormoz. 
Baharon Chuby. 
‚Khozrao Parvez. 
Kobad Chyruyhe. 
Ardchir Chyruyhe: 

N Charear, 
Ioon Chir. 
Turon Dokt, Koninginne. 
Iacanceda. 
Azarmy-Dokt, Koninginne. 
Kezere. 
Ferrogzed. 
Yazdgerd. 

_CatirEN van BagApeT, die over Perffen ; geregiert hebben, 
tfedert dat de Arabiers daer in gecomen zijn. 

Ko 

* 

EN De OON Vv Ot 

* Ass 

O Om O Om mi mw OO O0 Om Oo NOR OONP HOOGE oEoooeEoeE ad 

laten ons/larén van J Taren, Maenden, 
Heeten. Egyrum. Abubakar. ef pen * 

Ey ie Homar. ni dmo I — 

* Otman ofte Ofman. rr 6 
Ze — u Morts-Aly. T sio waaro oom 4 6 
5 pd Acen. o 6 

661 40 —— J nh - 

| Werden Stamme van BENHVMYA, 

} 661 41 Mawya. 20 ° 
| 682 61 | _ Yezid. 3 o 

685 64 Mawya II. o * 
687 66 Marwan. 1 o 
688 |: 67 Abdel-Malek. ar 1; 

709 89 Oelid. 9 8 
716 | 96 Soleyman. 2 6 

718 | ‘98 Hamar, ofte Homer. 2 5 
720 Loo Yezid II, 4 8 
724 105 Ochon. 19 8 
745 124 Oelid II. 1 2 
744 125 Yezid III. o 6 
745 126 Ebrahem. o 2 

745 126 Marwan IL. 5 5 

We den Stamme van 

BEN As, 

751 132 ‚ Safa, F 4 9 

755 136 Aujafar. 23 o 
776 159 Mahady Bila. 10 o 
786 | 169 Eladi Bila Mufaf. | 1 3 

787 170 Atachid Bila Haxum. | 13 © 
goo 183 Mahamed Amin. 4 7 
815 198 | _ Mahamun. Í 12 7 

826 210 Abu Ezach Maracon, 8 0 

833 217 Wacek. 5 9 

858 222 Almotowakal Bila Iafar. 12 6 

850 234 „ Montacer, o 6 

851 ED da Abul Abas Hamed, | 5 9 

Oo iiij Stil- 



584 Cort begrijp vande Hiftorie 
Taren, | Maenden, 7 

Heeren. \[Egyum | Sril-ftandtvan het Califaetfchap. | 

860 || 243 Moftahin. REI Song 4 
862 247 Almaten Bila. 3 6 
865 250 Moltady Byla. o 11 
866 251 Almat Hamed Bila Hamed. RE o 

893 279 Martazed Bila Hamed. 9 9 

903 289 »_Mokafy Bila, "4 9 
907 293 Moktader Bila. & — 
914 301 Iafar. 20 
933 320 * Kaher Bila Mahamed. 1 6 
oss | 322 Razi Bila Mahamed. — eel 4 — 
939 326 Moktafy Bila Ebrahem II. nar ien, ® 
943 330 Moftachfy Abdala. srt enb cie es 4 
947 334 Mutya Bila Fazele, — 6 
977 365 Tahia Abel Karim. 
994 382 Kader Bila Hamed. mgee 4 

1015 403 Alkahem Beamaryla. pe val — 
1015 403 Abujafar Abdula. wide Adhd” ark: * 
1059 447 Almoktady Bila. —— BEOS hee pain 5 
1078 466 Almoftacer Bila. antnitdts „10 25 6 
1103 491 Almoſtacher Bila Fazele. 17 2 

1120 508 Rachet Bila. 2 — 
1122 sie Almoktafy Bila III. 24 0 
1146 |: 434 4lmoſtanger Bila Iſſuf.. 11 © 
159 545 | Almoftangér Bemur Elâck Acen. 9 f--8 
1166 554 , NazerLadinta. * 47 hed 

1213 bor! Alhazer Bila Mahamed. o 9 
1214 602 Almoftanzer Bila Manzur. - 7 0 
1221 609 Almoſtancem Bila Abdula. 15 En 

MOGOLEN ofte TARTAREN) 

afkomelingen van CHIN- 
| GVISKAN , die over 

Perffen heeren . 

1214 602 Chinguyſkan. —* 
1230 626 Orkay Kahon. ee ee 
1246 643 Gayuk Kahon. 4 — 
1247 64 Manchu Kahon. 
1260 657 Waku Kahon. 6 = 
1266 663 Haxbay Kahon. * 
1282 |_ 680 Hamed Kahon ofte Nicudar Oglan. 1 * 
1283 681 Argon Kahon. * 
1292 690 Ganiaru Kahon. 5 ze 
1295 693 Badu Kahon. o 
1296 694 Gazun Kahon. 2 » 
1365 703 Aly aptu Kahon, Die na genoemt wierdt ne d 

Sultan Hamed. 
1317 715 Sultan Abzayd Bahader Kahon. 19 0 J 

MogcoreEN ofte TARTAREN- b 

afkomelingen van TEYMvRL ANG» J 
die over Perſſen gheheerft 

hebben. RE | 

1374 472 Teymurlang, 36 o 
1409 807 Mirzah Karrok. 43 8 
1452 850 Ologh Bek. 2 2 
1455 853 Mirzah Abdelatif. le] 6 8 

1456 854 Mirzah Abdula. 1 e 

In 



der Koningen van Perffen. 585 
aren ons laren vant Taren, | Maenden- 

Heeren. Egyrum. In Maurenahar 

1457 855 Mirzah Sulton Abufayd. 18 o 

1475 873 Mirzah Sultan Hamed. 28 o 

153 937 Mirzah Babor. 38 o 

In Karazon. 

1475 873 Mirzah Hyadigars 2 ° = 

1477 875 |” — Mirzah Sulton Ocen 38 4 

1515 ont Bahady Azamon,enbe Mufafa Mirzah, 6e: 
bzoeders ce famen. 1 o 

| In 4derbaion. 

41. le 805 __MyronCha. o o 

1412 810 Mirzah Abubakar. o o 

T vRKEN,van den geflachte van 
KARARYYCNLV; die in , 

| Perſſen geheerſt hebben. 

1417 815 Kara Iſſuf. 14 0 

1425 | 823 Amir Scandar. 16 o, 

1443 841 Ioon Cha. 32 o 

1475 873 Acen Aly. 1 0 

| T vrKEN, vanden geflachte van 
ARVYONL Vv, diein Perf= 

fen geheerft hebben. 

1478 876 Ozun Acembek. 11 o 

1488 887 Sultan Kahil. o 6 

1488. 887 Yacub Bek Bayfangor. 12 Io 

1sor f: 899 Mirzah. 1 6 

1502 200 Roftambek. 5 oo 

1507 905 Hagmet Bek. 1 0 

1508 906 Alwan Bek. 4 1 o 

1509 907 Morad Bek. 1 o 

Gellachte der Sophyanen; afko- 
melingen van Iſmaẽl Sophy, 

| Koningen in Perffen. 

Isog | 907 Cha Ifmael Sophy. ‘20 o 

129 927 Cha Thomas. 53 o 

1582 980 Cha Ifmael. i 10 

1584 | 982° | __ Cha Mahamed den Blinden. 7 ° 
1591 989 Cha Abas, 29 

Oos Kort 



$86 Verhael van den Staet des Turcks 

Lot Uerhael 
der Landen vanden 

NV RL 
Ende eerffelick in 

EVROPA. 

| Kort Inhout. 

1. Eſchrijvinghe van de grootte des Kijtks vanden Turck / ende de 
Banden Die Gp teghenwoordigh in Europa, Africa ende Aſia beſit. 
z. Particukere befchzijvinge det Koningrijcken eñ Provintien ban 

Europa díe hem onderworpen zijn / ende ect{t ban Thracien; waerom alfo ges 
noemt/zijn grenſen / ende gelegenthept; zijne voornaemſte Steden. 3. Bijt: 
loopige befchrijvinge bande Kadt Conttantinopolen, 4. Pruchtbaerhept 
Dan Thracien in Koorn ende Dijn: Silver · Mijnen / ende Goudt voedende 
Rwieren: ganden Boſphorum met zo. Habenem ende waer hufich ontlaſt. 
5. Wilde leden der oude Theraciers / getemt door den Wet-gheber Zamolxis; 
ende foe (n hem eerden- Ware offerhanden ban Mannen ende Drouwen: 
Veplinge der jonghe Dochteren aen den meelt-biedenden; hare toclatinge 
in Dieverpe. 7. De Soden Die ſy aenbaden; verkieſinge haerder koningen. 
8. Dare hundenldaeghſe ſeden in drinckẽ / etẽ / houwelicken / ett· 9. Hare Ce⸗ 
remonien Die gehouden worden op Den Feeſt dagh / genoemt Beelan, binnen 
Conftantinopolen. ro. Fatoen Ban leben / kleedingen ende ommegang det 
Chꝛiſtenen ende Jaden die onder de Turcken Woonen. 11, — 

an 
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ban Griecken-lant, zijne grenſen / ete. endeeerkt ban Macedonien ende zijn 
gelegènthent; zine twee vostnacmtte Bergen Olympusende Oa, alg oock 
De voortreffeljckſte Steden. 12. Wan Epyro, zijn grenſen / Havenen / ende 
Steden. 13, Achayen, 14. Peloponnefüs ofte Morea, zune gheleghenthent / 
lengde Landen erc. 15. Dan de hoedantgbhepdt Des Tochts / veuchtbaerz 
hepts eñ onveuchtbaerhentg ban Griecken-lant, etc‚16- Onvꝛuchtbaerhent 

Der Landen ban Attica ende Epyrum. 17, Deuchtbaerbept ban Peloponefe, 
ende dorheut ban Arcadien, alwaer (ekeren Wijn toegemacchkt wiert / Dre de 
Drouwen vruchtbaer / ende de Mannen rafende macckte. 18. Ben aert der 
eude Griecken / ende ſtrijdtbare Macedoniers / etc. haren wandelende genes 
genthept. 19. Dan het wonderbare Oraculum pan Dodona, ende zijn wil⸗ 
derniſſe. zo. Der Atheniers ſubtijl verſtant / alg oock die ban Attica. 21. 
Dan De dappere courage der Lacedemoniersg/ ctc. z2. Dan De hupdenl⸗ 
daeghſe Griecken; hare (pake komt beter ober een met De oude Grieckſche / 
als de Batijnfe met De Italaenſe. Baer mamerin drincken / cten/ etc. 23. 
Hoedanigh de oude Politie der Atheners was / haer afkomt, etc. ende hoe⸗ 
Damge wetten haer Solon gegeven heeft. 24, Danhet begin der Collen ur 
Athenen. Dare verkitlinge van Magiſtraten deiederlep. Banden Raet der 
Areopagyten, oock de geſtrengheyt haerder vonniſſen Onderſcheyt tuſſchen 
De Nomothenes ende Monophylaces; t Gtrecht ban soo. Mannen ober civile 
faken; Noch van veel andere Magilſtraten in hare Kepublycke gebruuckt. 
25. Dan de oude Politie der Spartaners / ende Bee Mp geregeert wierdẽ doog 
De wetten Lycurgi: Ban Gare houwelyeken ende andere manteren van lez 
ben. Dan De vrpagie Der oude Lacedemoniers met de Bochteren. Boeda: 
nigh gelt p gebzupekten. Banden Krijghf-ogde deſer Republijcke. Boeda: 
ge authogitept Den Koning in De Banketten hadt. 26. Welcken Godts⸗ 
Dient de Griechen deſes tits houden. 27. Bande Eplanden in Be Middel- 
lantſe Zee, Die den Turck toebelhoozen/ ende vant gene hp un Slavonien beft. 
Dare gelegenthept ende boormaemte Steden hate veuchtbaerhept/ende De 
Cngularíitepten/Die aldaer gevonden Worden: Bare (eden Einde manteren Lan 
leven / (o oude als nieuwe. 28. Vant Eplant Cypers, verdeplt in bier deelen / 
zine gelegenthent/ ets, Aert ende Leden det inboaglingen. 20. Det Eplandt 
Rhodus, ende zijne gelegenthent; bande vermaerde Coloflus, eertijdts tn de 
Stadt Rhodus opgericht; hoogt zijnde zo. ellebogen. zo. Beſchrijvinge deg 
Hants Boflina, Bulgarien, Servien,Rafcien, ende tgene Den Turck in Honga- 
ryen belit/ De voornaemſte Steden, ende leden. 31. Bande Wijchen Alger, 
Tunis, ende Tremifcen, in Afrika gelegen. 32. Dan Egypten, énDE De Troglo- 
dyten hare gebupzen Mitfgaders een breede Belchaubinge der Landen die 
den Turck in Afien beſit. Epndeli;cef generael Bifcourgovtr aile oe Ture 
ken / vervatende hart Seden/ machten goubernement: Met een Catalogus 
ban alle de Kepferen ban Conſtantinopolen, ſo Chriſtenen als Turcken / tſe⸗ 
dert Dat het Welterfe Wijck ban het Ooſterſe ghefchepden is / twelck Carola 
Magno ge geben wiert. 

tn Efen grooten Wonarch / die Het aijek des Turcks ſtreckt ſich in Eu- 
Jfich fo ontfichbaer gemaetkt ropa, langs den oever bande HVenettſe Zee/ ie wat 

BA heeft voor De gantfe Chziften> | ban be Frontieven ban Ragoufiaf/ omeins pen Turck 
are fn Eutopa D laid Bedupzende bele jaren 

Sherwaerts / is ſo machtigh ende 
er heeft alle zine Aychen fo deun 

ende dicht aen een geboũden / Dat díe De felve 
Wil ban Deun bp beften ende aenmercken/ 
moet bekennen dat hp eenſchrick deg gantfen 
werelds foude zijn / ten Ware bat hp met den 
Perſſiaen fo veel te doen hadde. Derhalven 
Wil ick de beſchryvinge finder Wanden aen 
vatten / ende dat op't netſte dat mp mogelijck 
fal zijn ; ende verhaelt hebbende alleg wat 
hem onderworpen is / fal ick komen tot de 
particulfere befcheijbinge ban elck Koning: 
rück ende Provincie / ende pder ding byſon⸗ 
Der aenmercken. 

—— Be gantſe Middel-lancfe Zee , eñ 
armor , gotk een goedt Deel deg Ponti Eu- befit heeft 

hemi, ofte Mar Majour, tot de Staat Theo- 
dofia toe/ nu Caffa genoemt / gelegẽ ín Cher- 
fonnefo Taurico, añnderſſins Perodofka, Ge- 
zara ofte Gazaria, oock Prucuply , fRaer bin: 
nen 'ofLands ſtreckt hee ſich ban Buda ín 
Hongarien af tot Conftantinopolen toe/ bes 
grijpende het befte ende grootfte Deel ban’t 
Opper-hongarien: Tracien, anders Romeli; 
ofte Romanien; gants Grecia,namelóch Ma- 
cedonien, Epyrum ofte Albanien, Achaia, 
Peloponnefum, nu Morea, met alfe d' Eplan⸗ 
den ín Mari Ægeo, nu Archipelagus genoemt/ 
behalven wepnige / dfe den Wenettanen toes 

bebhoozen/ 

31u59. Ita⸗ 
taenfe mjs 

us = 

n ome 

anges 



588 
behoogen/ met een Deel ban Illyrien ofte Sla- 
vonien; ende noch hiet beneven de ücken 
Han Bofta, Servia, Rafcia ende Bulgaria. 

Do ig dan tgene dẽ Turck in Europa beſit / 
gegrenft ten Ooften aen Mar marmot, Ponto 
Euxino, ofte Mar majour, ende Mari geo : 
Ten Zupben aen de Eretife ofte Candife enz 
pe Middellandſe Zee : Ten Weſten aen de 

‚ Wadziatife Zee; ende ten Noorden aen een 
peel ban Hongarien, Tranfylvanien ende Mol- 

davien. Den omgang ban zijnen oever mach 
in Europen zĳn roooo, ende ontrent soo, 

taliaenfe mijlen / ende metende te Lande 
alles in alles ontrent de 312159. Staliaenfe 
DE gis fo heel alg 104053. Bollandfe mijz 
en, 

In Aftica InAkfricabeſit hp de gantfe Zee-hufte/Lan 
befit hp oen De Stadt Veloz de Gomera af tot de Roode 
omgang ba Zeetoe/uptgefondert eenige plaetſen / die den 
— BKoning van Spangien erkennen: Ende in dez 
miled, che fe ſreke wozden geftelt de Uoningrücken ban 

8 Alger, Tunes, Tripoli ín Barbarien, ende het 
gantfe Egypten: te weten van Alexandrien af 
tot de fladt Siena toe/ nu Afne, met een Deel 
ban Arabia Trogloditica, bande Stadt Sues 
tot de Arabife Golffe aen De fladt Suaquen 
toe. So dat alles wat den Turck in Africa 
bebeerft/ alg oock in Egypten, te lant ende te 
Water/ eenen omring heeft Han 356160, Ita⸗ 
lfaenfe mijlen / fo veelalg 118720, Bollantfe 
mijlen. 
Doch nadien dat defe Wanden op bele 

plaetfen Woeft ende onbewoont zijn / oock 
ſommige plactfe bewoont Worden ban die 
hem niet onderworpen en zijn/ fo machmen 
wel feggen evenwel dat hp in Africa beheerft 
ontrent de 178080, mijlen. 
In Afia befit hy ban tgene Ptolemeus in de 

eerfte Tafel (telt bandit deel deg Wereldts / 
is namelick Pontus ende Bythinia, het welcke 
men Turkyen noemt/ende tgene men eygent⸗ 
lijck Afien neemt is Natolia ende Phrygia, nu 
Parien ende Bebrycien, Lycia wort ghemeens 
lijck genoemt Briquia: Paphlagoma, Galatia, 
Pamphylia, Cappadocien Armenien ende Mi- 
nor Wort nu Anadulia genoemt/Cilicia ig Ca- 
ramannien, welcke alſe teghenwoordigh bez 
Grepen Worden onder dat deel dat den alghe⸗ 
mepnen naem Van Natolien, waer ban de 
Probintien ende voornemelyck De Dteden 
alle ban naem Verandert zijn, Den omring 
Ban dit Half-Eplant Alia Minor,ofte Natolia, 
nemende het Ban Alexandrette af tot Trepi- 
fonda toe/ is ban ontvent de 2400, Milen. 
Den Turck befit noch cen goet deel bant 

gene Prolomeus ín de derde Tafel ban Alien - 
ftelt/ want’tander wozt vã de Tartaren ende 
Perffen befeten; ende Dat deel fg Armenia 
Major, twelch de Turchennoemen Turco 
mannien, 

Pp beheerft wüders het Gene Prolomcus 
in de vierde Tafel van Afien ſtelt / als het 
EplantCyprus, Surien,eertijtg Syrien, Palcſti⸗ 
na ofte Iudea, ende den Dever bar Surien is/ 

nemende bande ffadt Firamide tot Alexan- | 
drien toe/ 430. mijlen. joch Arabia Petroſa, 
nu Baraab, Mefopotamia, nu Diarbeſc, Ara- 
biadeferta, ende. Babylonien ofte Bagadeth, 
almaer de Chalveen woonden. · 
Wüders hefit den Turck fn be vüfde Tar 

fel Ptolomei,het Lant Aznien,ende fchepden” | 
De Dan ban Trepifonda, klimt hpten Noor⸗ 
ben op nadeendte/ die nubp den Italianen 
gengemt Wort Mar di Zona, ofte ben mondt 
van D.Fan/twelck met het Cherfonnefo ges 

Verhael van den Staet-des Turcks 
_ zijde, namelijck tot Matrique toe/ is den oer 
ber 4so. mijlen/ ende fchepdende ban Sucs, 
omcingbelende tgeluckige Arabien, tot den 
mont tan den Tygus, nu Tigil ghenoemt/ is 
3750, mijlen. 50 dat ben Turck in Alien 
710640, Ftaliaenfche mijlen befit. Dier af gee 
trockeneen vierdepaert voort onbewoonde 
ende woeſte Lant / blijft voch 532980, mijlen 
int bierkant. f 

Alleg nu wat dert Turck fn Alien befit/ 
grenft ten Ooftenaen Sinu Perfico , de Gi- 
biete T en ende cen Deel vande CafpifeZee/ 
nu Mar dì Bachu genoemt: ten Weſten aen de 
Arabiſe Golffe / ofte Roode Zee/ Archipcla- 
go, dengte van Conſtantinopolen, ende aen 
Mar Majour: Een Noorden aen Mar Majour, 
een deel vant Meotidiſe Maras / anders Mar 
des Zabacques,ende aen een beel bant Afiatife 
Sarmatien: Ten Zupdé de Indiſe ende Mid⸗ 
dellantfe See / ende Mar Majour, 

Dit alleg tſamen gerekent zijude Wat den 
@urcft inde drie deelen des Werelts befit/ 
bedraeght int vierkant een millioen/ twee 
hondert en drie Dupfent/ twee hondert nez 
Benen mijlen; dat zijn 341073, Bollandtfche 
mijlen. 

THRACIEN, ofte ROMANIEN. 
Overmits datde Wooft-fladtdes Turchg IT 

ín T bracien l{ght/ dat nu Romuli ghengemt „LPaerom 
Wozt/ofte Romanien, heeft mp raetfaem gez p omanien 
docht aen Dit deel te beginnẽ. DitRomanien genoemt 
is een Cant gelegen dicht aen Ponto Euxino, woot. 
albus genoemt / om dat zijne Hooftſtadt / 
twelck Conftantinopolen fg/ eeft Novaroma á 
ghenoemt wíert. Dit ILant ig oock eertüdts 
genoemt geweeſt Aria, Perca, Odryfa, Emo- 
nia, Biftonia, Creftonia, ende Schychonia, 
oock Thyras ín Debzeeug/ na tgetuÿgheniſſe 
loſephi: Stijne Guwoonderen wierden eere 
tijdts genoemt Strimoniers, Bardes, Dolon- 
gers, Brigen, ende Sichimes. 

Bet grenft ten Ooſten aen Mar Majour, die 
De Turcken noemé maurotalafTa, ofte d'engte 
gan Conftantinopolen, de Zee Marmot, ende 
den Hellefpontum ofte engte tan Gallipoli. 
Een Nooꝛrden grenft het aen den Bergh He- 
ma, ban de Ftaltanen/ monte di argento, ban p 
de Turcken Balkan, ende Vande Slavoenen 
Cumonife genoemt: Cen Weften aen’t Op- 
per-Mizia, een Deel ban Macedonien ; Ten 
Zupden aen den Archipelago. Bet begint aen 
de Bibfere Strymon, nu Stromon, twelck 
ban die zijde de fchepb-pael fg ban Macedo- 
nien: Is lang 25.anijlésende heeft inde bzeede 
de / die banden Bergh Hema is tot de engte 
ban Contanunopolen, íg ſeven dagh-repe 
en. 
Thracien is gelegen tuffen de 42, graet bau 

de verhooging des Pools tot de 44, alwaer 
den lanaften dagh ban vijftien uren ende cen 
bierendeel is. Dijne lengde fireckt ban de 47, 
graedtot de 36, Ne 
De Vernaemfte plaetfen in deſe Contrepe 

zijn Abderan bat bp ſommige tenoemt word 
| Clazomena, het Waberlandt Demoecriti, nu 

Poliſtylo, ofteAftrizza genoemt Nícopoli,aen et 
den Bergh Hema gelegen/ende Philippopoli, tand J 

in eẽ beemde getimmert / welckers overblijf: |, ppopoli. 
ſelen wonderlück zijn: Daer is noch een Am- 

| rie eatrum gebeel geblevétot noch toe / dat 
| feet fchoon fg / ende ſoude noch lang konnen 
dunpꝛen / fo be Eurfien de Trappen / die ban 
Marber zin / fet af enbrakens het is ovael⸗ 

grenſt íg/ genoemt Gazaria, aen de Noordt⸗ fche-wife : Daer zijn / noch vier groote ende 
hooge 

‘T hracien nu 



08 
Beſchrijbin⸗ 
ge ban de 
Stadt Con- 
ftavtimopo- 

Be Haben 
ban Conftâ- 
tinopolea, 

in Europa. 
hooge Colommen / overgebleben ban de 
Hereke S.Claudij, eñ neeh Deel marbere eers 
—5 — Deſe ſtadt is huydẽ noch ſeer volck⸗ 
r Ë hd 

aft adrianopoli, nu Endrem genoemt / íg 
grooter als Philippopoli, doch is met geen 
mupzen omringt; doeh Woztfe naeſt Conítan- 
tinopolen Be meefte Door gants Thracien gee 
acht: ende- was eertijds de Woonplaetg der 
Turckſe Kepſeren / als van Amurathes IJ. in't 
Haer 1363, ende Andere, 1 

Trajanopoli, ig oock noch volek·rijck. 
Selymbriagen Ben Oever Propontidis, heeft 
een bequame Haven voor kleyne Dchepen/ 
ende inhammen voor de groote. Pernitha, 
nu Heraclea , gelick't eerſt genoemt was / 
light aen de golphe Sithou, heeft eẽ bequame 
Havẽ boor Schepen ende Galleyen. Apollo⸗ 
nia „wordt nu Sifopohy genoemt / ende light 
aen den oever eg Ponti Euxini. 

Laet ons nu een weynigh in't befonder de 
fiadt Conftantinopolen gemmertken / als 
Hooftſtadt des Bijche; defe ig eerft van Pau- 
fania, der Sparten Koning, gefttcht/ int jaer 
deg wereltg 3736. ende Bao? de ghebootte 
Chꝛiſti 670 jaren: ende wiert Byzancium dez 
noemt. Defen Naem heeftfe behouden tot op 
Conftantinumsander Wien fp Conftancinopo- 
lis, ende. Nova-Roma genoemt wisrt. Was 
eerſt da Wooninge der Roomſche Keyſeren / 
als ſy Romen verlieten:Daer na derGrieek⸗ 
ſe / dodentaucke ghedeplt wiert; eyndelijck na 
datſe ingensmen was/ tweltk ghebeurde ín 
den Fate ong Weeren 1453. onder Maho- 
metem II. @Eurthe Wepfer; ende Wiert geko 
ten vooz be woon-plaetfe Der Ortomannen, 

Wefhalben die ftadt huyden feer rijck is / 
wonderlitk bevolckt / ende alg een Centrum 
ban de gantfe vaert endealle den Koop-hane 
del van Turkyen. Sommige fiellen den om⸗ 
megangdes Dtadts 13, mijlen/ andere 16. 
(omimtge oock 1S.mylen. Men gelooft datter 
700000, Perfoonen in zjn. Be Curcken 
noemenfe Stembul ofte Stembolda. Heeft ten 
No o2den Mar Majour,ten Zupdé de Archipe- 
Tgum, een gedeelte ban de Middellantſe Zee, 
ten Doften-Âfien, bant welcke fp afgeſchey⸗ 
den light door cent Canel ban drie vierendeel 
uprs beeet / Die van deen Dee tot de andere 
fiveckt/ ende fg de Stadt een Dienftighe Wa: 
ben/ ende ig fadiep dat alle groote Schepen 
gematkelgek haer aen Lant ontladen mogé/ 
endeigsontrent feg mülen lana. ‚ 

Begelegenthept deſes Dtats ig fo luſtigh 
ende aengenaem, dat het fchijnt datſe Betim 
mert fs boor eentah groot Prins / die over 
belen heerſt Syis getiumert opt afhangen 
ban eenen Bergh/ bp-na drie hoeckigh / den 
eerfran hoerk is langs de Baten tot bet Ser- 
railsden tweeden ban hier aftot het Kaſteel / 
daer de gevangenen ín bewaert worden / Gez 
uoemt.de Seven Torens; ende defe twee hoer 
BÉ zijn vande Zee beeingelt, in de welcke bet 
Serrailmmer eenen Boeck uptfteecht; den dere 

Ein 

den Hoeck is aen het vaſte Lant / befcdt met 
ecnen Dobbelen Mupz / cenighe Coorens / 
welekers buptenftengracht niet beel byſon⸗ 
ders is. Defe gantſe Stadt voldoet unterz 
maten het geſicht / want daer zijn feben Bers 
gen in / on neder ban de welcke een heerlijcke 
Mofquce is/ waer af hier na gheſproken ſal 
warden. 

Van't Hof De overtreffelickſte plactfe vã Conftanti- 
des lep⸗ 
ſers. 

nopolen, is het Serrail ofte Slot / des Repy⸗ 
ſers Hof / legghende opt inkomen des ſtadts / 
eñ ig bp-na van’tandere afgeſondert Hebben: 

| 
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Be s. vierendeel mjls ommegang. Aẽ de Zee, 
kant ſiet men Beel klepne Toorenkens/ alg 
mede eenige Gaelderpen/ die op Pilaren/ 
van Marber faen/Daer fich den Kepfer dick? 
maelg op vermeydet. 

Alſomen int cerfte Hof bant ot komt / aẽ 
be ſlinckerhant ſietmen een Moſque / dat eer⸗ 
tydts een Kercke was / doel nu gebzuycktſe 
ben Kepſer alg een kleyn Ammonitiehuys / 
int welcke bewaert worden alle de wapenen 
tot zjn Hof noodigh. Wat opwaertg is een 
hoogen Tooren met Go. of 70. bepnfters/ 
waer inde gebod ende bevelen des Turcks 
uptgedeplt worden / ende aen de rechterhant 
zijn de Keuckens. 
Wt dit Hof komende / treedmen ín een ans 

der / gemaeckt alg een Kloofter/ eñ cen gael⸗ 
derp Daer rondtg-om/ die met Marbere Dir 
laren geftudt wozt/ ende met loot bedeckt ig: 
Nen de lincker zijde iseen Fontepn/ bp de 
welcke den Turck de Groote Beeren zing 
Hofs fomwijlen onthoofden laet, 

Gen wepnigh berder is de Schat-kamer 
des Wepferg. ende Dit is't meeſt alle/Dat var 
bes Kepfers Dlot gefept Kan worden, 

_ Pietwijdt van daer is een Bergh daer een 
fe Moſque opftaet/ eertuts Ge weeft 

„Sophie, geftight ban Den Liep» 

fi 
2* 

* 
lut ino; heeft eertüdts een Abdpe daer 
chbpghebhadt/ die fich wijdt in de plaetfe 

ſtreckt daer nu het Slot is / ende vâde Turt⸗ 
ken bernielt/ niet latende alg het Kooz / datſe 
tot hacr Moſque bewaert hebben: 
Men ſieter veel groote-ende hooghe Los 
Tommen/ waer ban de acht ban Porphpz- 
ſteen / 16, van Derpentijn-fleen/ ende 4, ban 
witte Marber· ſteen: waer boven een ſchoo⸗ 
ne Gaelderpe is / gheplaveyt Met witten 
Marber / met veel ſchoone kleyne Colommẽ 
van Marber ende Derpentin-fleen. 
De Loornaemfie Moſquen zijn die geleg 

zijn op de ſeven Berghen/ nameluck / die ban 
S, Sophia daer af gefpzokien 18; Die ban Ali⸗ 
bacho, die banden Sultan Bajazeth, die ban 
den Dultan Solyman, die ban den Sultau 
Mahomet; bie ban den Sultan Selim; ende 
Die van Selim, Sone ban Mahometh: Maer 
De koftelijchfte eũ fchoonfte/ à la Moderne, 
is die ban den Sultan Selyman. 
Deſe Moſquie heeft bier groote Poorten/ 

Berfelt met een ſeer ſchoone Kap / verhooght 
met Marber⸗ſteen / ende op de bier hoecken 
fiaen bier fchoone Toorens / hoogh / maer 
fmal/ met een gaelderpe na bobenen opgaen⸗ 
de/het binnenste fg wit / gemaeckt met Mar⸗ 
bere Colommen. ' : 
Boor de principale Poozt bande Moſque 

is een groote Sale/ geplavept met Marber⸗ 
omcindelt met cen Gaclderpe ende eenighe 
Eolomnen bande ſelve ſtoffe / ende in tauntde 
den een fcer ſchoone Fonteyn / ghedeckt 
wee — ſo wei als de Galerpe ende de 

oſque. — 
acteer de Moſque ban S. Sophia is het 

Pups Lan Lalnagar , ban Wiens men gaet 
ouder d Aerde tot int Slot des Keyſers. 
Deun hier bp is eenen * Hyppodromus, dat ig: een 

Han den Turtkẽ Armedan, genoemt/ ontrent Loopbaca, 

soo, fchzeden lang / eude zoo, breedt; Ant 
midden Hande welcke een Naelde flaet / met 
Hieroglyphice figupzen bemaelt ende beſne · 
den/ maer niet fo Hoogh alg Die ban du Popu- 
lo te Komen. 
Wat dieyer 

Dꝛie Loper 
inde Stadt ſtaen Drie-fn-een re tert. 

geblochten: Serpenten van Koper gegoten / geblochten 
zijnde twoee Mannen hoogh. We weltſte (na Setpenten. 

tſeggen 
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tſeggen der Turcken)aldaergeftelt zyn / doen 
het volck aldaer verloſt waren van drie Ser⸗ 
penten/ die hun vervolghden; ende deſe op? 
richteden tot een gedachtenis deffelf B, 
Oy defe plaetfe defſent fih detäupterpe deg 
Vꝛÿdaeghs / ende andere Feeft-dagen / gez 
noemt Beelan. 
Deun bp den Hyppodromum ig Bet Bifi- 

ftam , tweitk is alg het Palaps te Parijs, al⸗ 
Waer alderlep qhefteenten/ Goudt-fmitgs 
werck / ende Diergelijchke fraepighepden vere 
fiocht Worden / oock Zide⸗ werck / Slaven / 
Vꝛouwen / Mannen / Dochters/ eñ Kinderẽ. 
Noch ſietmer een groote Colomne/ ghe⸗ 

noemt Hiſtrialle, die op eenige Perſonagien 
geleent ſtaet / algte Romen,bíe ban S.Petrus, 
ende Paulus. 
Pan daer gaetmẽ befien een ſchoone groo⸗ 

te plaets / beel Grooter alg den Hyppodro- 
mus , enbe is den Zanitfaren eygen / ende is 
ameingelt met Putten ban de Hoofs. Sol 
aten. 
Daer naer ſietmen het oude Pallaeps ban 
onftantinus, doch niet feer fcloon: maer in 

een fchoone plaetfe gelegen. i d 
Twee Ch⸗ An de Stadt fiet men noch twee Chriſten 
flen Werchte Kercken / d'eene toegewpet S.Nicolao, dane 

pe inde Stadt. dere S.Maria van Conftantinopolen,bie klepin 
doch geheel ig: ende Dit ís ’t meeftedat in de 
Stadt te fien is / laet ong nu tot de Boor⸗ 
burghten gaen/ende daer na tot d’ omliggen 
de plaetfen/ eñ befië wat daer Hoog fraepighs 
hepdt te ftenis. 

Eerſt fietmen op 'tepnde des Stadts / aen 
D'ander zijde bande Haven / dicht bp De foete 
Wateren / een Moſhue banden Sultan An- 
Joug, inde welcke de Turckſe Kepferen Daer 
fwaert ontfangen moeten/ alg fp tot het Rice 
Kefiomen, Yen d'ander zyde ban De Haven 
zijn de Stallingen ende eenige Tupnen deg 
Kepſers. Wat voorder op de Bant vande Bas 
ben ig het Grfenal ofte Ammonity-huys / al⸗ 
Waer ontrent 1so. ongewapende Galepen 
liggen upt het water / eñde ontrent 6o, gear 
pende int water : Wat voorder is cen plactfe 
Die Topana heet/alwaer een groote menighte 
ontwapende Canons liggen/ Waer van de 
ſommige gekeert zijn tegende Haven. __ 
Op ’t eynde van dit Canael/ontrent ꝛ. mij⸗ 

fen in de Swarte Zee , light ecn kleyn Eplan: 
deken / geheel woeſt / ende ig een Aroote Rots 
int geheel / boven dy den top Lan de welcke 
een grooten Witten albatteren Colomne 
ſtaet geftelt van Pompeo Magno, doen hp 
Mithridatem verwonnen hadde, d 

Weder-heerende tot dicht aen Conftanti- 
nopolen, bindtmen op 'tCanael des felfden 
Zeeg twee Tozens / d'een na de Stadt / d'an⸗ 
Der na de Zee gekeert zn / Die het inkomen 
bewaren: @p defe worden de Gevangene 
Bidders ban Malta, ende andere Chziftenen 
ban aenffen/geftelt: ende light ontrent 6, mij 
len bande Stadt, aen D'een zijde beel Speel. 
Dupfen ende Kufi-hoven: Beehttegen overde 
Stadt / ende ín Alia, light Galata, nu Pera,ge, 
leghen tuffchen het Arfenael ende de plaerfe 
Topana, ende meeft vã Duptſe ende Grieck⸗ 
fe Chriftenen bewoont: Bepde Hebben fp een 
goedt deel Kercken Waer ban de fchoonfte 
der Roomſche ig die ban S. Francifcus: der 
Griechen zijn die van 5. Maria, S. ohannes, 
S- Antonius, S. Benedigtus, S. Petrus, ende 
S. Anna. ondts- om defe ſtaen Beel Bupfen 

vactfe Det Eide ®orpen/als Cafanbacha,Pefiëtar, ende 
Bebrifen-… DE Woon-plaetfe der Gefanten ban Vranck- 
Befanten. fijek, Engelandt, ende Venetien. 

“_Woons 

Verhael van den Staet des Turcks 
Wat verder/aende ſelve zijde/ig een Dorp 

genoemt Scutari, 'twelck de Moeder Lan deu 
Sultan Mahomet tocbehoorde / die aldaer 
tenfeer Koftelgche Moſque (fet timmeren / 
met een fthoon ende groot Huys daer bp/ int 
Welcke alle de Paſſanten / Lan welcke Belie 
gie die oock zijn / mogen herbergen/ ende drie 
dagen gefpüft worden. De Turcken noemen 
defe plaetſe Carvaferat,fiet ditg tgene vande 
omliggende plaetfe ban Conftantinopolen 
berfjaelt kan worden. 
Dicht aen defe Pzobincie fg hetC herfome- 

faum Thracicum, gemepnlijcdê Arm S.Geor- 
Zij, alwaer be ftadt Gallipoli light/3önde bier 
daghrepfen ban Conftantinopolen, Dit wag 
d'eerſte plactfe in Europa, bie Amurathes L, 
in't Zaer 1363. innam. De ſtadt heeft geen 
mupzen/eft zin Haven ig niet beguaem Hoog 
grote Schepen/ doch heeft eenen inham, dte 
bequaemfg, Defeftadt wort bewoont Lan 
Griecken/Foden ende Turcken; Alhier fg eẽ 
grote doot-tocht der gener Die van Europa ín 
Afiarepfen. kad 
Defe gantfe engde deg Sees ban Gallipoli 

af / daer den Propontides eyndight / tot den Ar- 
chipelago toe/wozt Helleſpartus genoemt; eff 
hier ig De enate tuſſchen de twee Kaſteelẽ Sc- —— 
ſton eñ Abydus (vermaert doot de vzyagien ed Heo 5 
ban Leander ende Hero) die maer eé quartier 4 
upzg bzeet Íg/ende worden Lan de Turtken 
BogafalTer gensemt. Scftó Cherfonefo Thra- 
cico, ende Abydus in Naulia, Den Propon- 
tidis wogt nw genoemt Mar Majour, 

Des Landts Hoedanigheydt. 

Bet Kant is ten meeften-deel kout/ ende 
Wel bewoondt, Daer zijn vele vlacke Lans, Srote ene 
Den / daer fchoon Koorn ende andere granen Je goebe 
Berfamelt worden : ende na de Zee toe waft phurdthacre 
oock fchoonen Vn, Plinius prſt defeg PPE 
Landts vruchtbaerhepdt feer / ende onder 
anbere het Koorn om zijne ſwaerte / ende den 
Wijn om zijne goedtheydt. Bet en heeft door 
tgantfche Landt geen geboomte; Alhier 
Wordt den Vlupntoegemaecht. 

De Bergen deſes Landts zijn Hema, 
Rhodope, bie altijdt met fneeuw bedeckt ig/ 
Orbela, ende Pangea, díe filber-minen heeft; 
daer naer Mellape, niet wijdt ban de Zee/ 
wonderlijtk om zijne fcherpe Gotfen. 
Dine Gibteré zijn Hebre,nu Marife, Neffa, 

nu Charafon, Melas, nu Genſui, eñ Strymon; 
twelck de fchepdt-pael ig ban Macedonien, 
De Hebre,fomen ſeght/ heeft goudt ín zijn 

fandt vermengt, ende is ftilftaende ; zin Was 
ter is foet/ende Somers fo hout alg js. Degd 
Winterg wloept hpover/ ende bedekt een 
plaets die eertijds Dorifca genoemt wierdt/ 
daer deg Somers veel aerden op gevoedt 
Wierden, Defe Kiviere ontfangt den The- 
are, bie de gefondfte is ban geheel T hracien, 
feer Goet boor de de fchorfte. ; 

Bet heeft 38, Fonteynen / ſommighe heet/ me gone 
fommige koudt / vloepende upt een felfde gepot des 
Steen-Gotg. Darius gorbe ſmaeck hebbende fontepn- 
in bit water/flelde een groote Colomme daer waters, 
beun bp tot zinder eeren / met een Griecks 
Opfchzift. — 
Zn het Stil-flaende Water van Bifton ofte 

Bouron fg veel fchoone Vis / ende light deun 
aen de Zee, 
Den Bofphorum Thracicum heeft zo. goe⸗ 

be Daenen / ſommige ín Aken, ſommige ín 
Europa, doch hier fn meeft : berandert zÿnen 
loop op feven berfchepdenplaetfen / ch 

a 
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in Europa. 
hy eenige Hoofden ontmoetende/ de Zee feer 
OE mgb, Was ten tijde deg kep: 
fers Coproriymi wel 30. cubitug bovẽ twa⸗ 
ter tóegebzofen/ fo dat Menſchen ef Beeſten 
te Boer upt Alien ín Europa komen houden: 
Dier ig oock des Somers Heel Dig / Die deg 
Winters meeft na De Diepte Van Mar Ma- 
jour ſwemt; fo dat ontrent Conftantinopolen 
fo veel Wis ig/ datde Prouwen felve door 
hare veynſters / gende Zee-kant ſtaende / bp 
Wiler genoegh vangen konnen 

Hare Oude Zeden. 

_ ®'Inwoonderen Ban Thracien Wferden 
boog feer Wildt ende bot geacht / ende haer 
getal was fo groot, dat Herodotus van haer 
getupght/ indtenfe vaneen Prince alle had: 
Den gegouverneert geweeft / fp onWinbact 
geweeft hadden/ bermits datfe De ſterckſte 
mannen deg wereltg waren; doch hp vorgh⸗ 
tet bp/ datſe De ſwackſte waren van wegen 
hare oneenighepden. Badden nfettemrin eenz 
Derlep feden / uptghefepdt de Getiers ende 
T hraufiërs; | 
„De Geren beelden fich ín/ dat fp onſterbe⸗ 

lijck Waren / maer datie hier ban daen ber: 
hupſende haren God Samolxis gingen ſoet⸗ 

en. Delen Samolxis wag een Bifcipel Py- 
thagore geweeft/ ende in zin Landt wedere 
‚same zünde / ſiende de Theaciers int wilde 
onder Wetten leven / heeft haer Wetten gez 
bes ende geperfuadeert/ indienfe Die onder: 
telden/ datfe na dit leben op een plactfe fous 

den Geboert Worden / daerſe ín alderlep gez 
neuchte leven ſouden. Ende hebbende daer 
naer eenigh Godtlijck aenften/ onder Den 
@Chracters verkreghen / is ban haer bertrots 
ken/ fonder dat fp Wiften werwaerts Ip fich 
begevẽ hadde: ende Hebben hem ban doen af 
boor eenen God gehouden ende aëndebeden, 

Als het donderde/ ofte blixemde / frhoten 
De Theaciers hare pijlen tegenden Bemel/ 
dreygende / want fp im geenen anderen en gez 
loofden / alg inden haren: So deden oockde 
@ltaufierg ; Maer in de geboorte harer 
Kinderen / behuplden ſy des Kindts toeko⸗ 
mende ellende ende ongemack op deſe Wez 
veldt, ende alg pemandt ftarf/ lachten fp ende 
„waren blijde / vermits de doode als dan alle 
deſes Wereldtg ellendenende ongelucken o⸗ 
Bergebzacht hadde. 5 
_ Sp trouwden oock fo beel Wijben alg 
thun goedt · dacht / ende alg den JRan ftarf/ 
quamen zijne Wijven by een / elck het zine 
voort·bꝛengende tot bewijs dat fp Lan hem 
meeft hadde bemindt geweeft ; Wier toe ver⸗ 
gaderde ſich een groote menighte voleks / om 
Dit te hooren / ende die dan ban de omftanders 
eoordeelt wierdt meeft gemindt geweeft te 

hebbe ban haren Man / Wiert ban haren nae⸗ 
fien Bloedt-berwant ontbalft/ ende met den 
Man begraventwaer over alle d'andere hun 
ongeluck beklaeghden / vermits fp haer door 
dit vonnis onteert hielden, f 
De andere Thzaciers verkochten hare 

Kinderen; oegen oock haerder Kinderen 
geen gade / maer lietenfe fpelen met die’thun 
luftede . Nochtans haddenfe een fonderlinge 
ſorghe Loor be kuyſheydt haerder Prouwen. 
De Doehteren/ bie ſchoon waren, Wier: 

ben feer duyr berkocht; maer De leelijcke 
moften be Pannen felve koopen/Die fp trou” 
Wen wilden. £ 

Piets ter handt te trecken / ende op Dier 
berpeteleben/ hielden fp eerlijck onder hun: 

berachtende Daer en teghen die gene die het 
Landt bouwden ende ploeghden. 
De Goden / die bp hun in gemeene eere 

Waren/ zijn/ Mars, Bacchus, Diana ende Mer- 
curlus; fggoeren oock bp den lactften/ daer fp 
Waenden upt geſproten te zin. , 
Als fp eenen Koning hiefen fouden/en ging 

den Adel niet Hoo? andere / maer die De mee: 
ſte ſtemmen hadde. Want het volck verhoog 
eenen / wiens ſeden onberifpelick/ende wieng 
barmhertigheydt wel bekent was / ende daer 
by ſeer oudt. Doch deſe dingen verfochten fp 
in fodanigen/ dfe geen Kinderen en hadde, 
want Kinderen hebbende! en wierdt hp nopt 
gekozen/ hoe bequaem dat hp oock daer toe 
wag/ende indien hp noch eenige teelde na zij⸗ 
ne verkieſinge / wierdt defe Wederom afge⸗ 
fet / ende eenen anderen gekozen: fo ſeer vio⸗ 
den En @Ehzacierg om haer Rijck ervelijck te 
maken. 
Ende alhoewel den Koning in alle billijcke 

hept uytmuntende was / nochtans vermocht 
hp niets alleen te doen: Maer hem wierden 
40. Mamnnen tot Aaedts· Heeren gegeben/op 
dat hp in Criminele ſaken mets alleen enn 
oogdeelde . Ende indien hp ergeng in fchuls 
digh gebonden wierdt / veroordeeiden fp hem 
dadelyck ter doodt; Doch droegen fp hem des 
fe cere/ Dat niemandt de handen aen hem lege 
gen mochte / maer alle dingen hem dooz een 
algemepne bewilliginge verboden ende ber” 
den zijnde / moft eyndelyck Lan honger 
erven. 
De wapenen / die fp dꝛoegen / waren / meeſt⸗ 

tüds Pijl ende Boge / waer mede fp euvel 
fehieten konden/ende een JPozioen ban Voſ⸗ 
fen-belië/‘daer bp Schithten / Schilden ende 
Elepne Poignaerden. Î 
Ware fprake quam metde Scpthiers ober 

een. Ende dit's ‘tmeefte dat van Gare oude 
feden gefproken Ran wozden/ laet ons fien 
Wat in De Hupdens-daeghſe zeden aente 
mercken balt, 

Huydens-daeghfe Zeden. 

Defes Hands Fnweenderen dragen bet 
harz op den top deg hooft feer Wildt ; zjn 
ſtertk / ongetemt/ haeſtigh / ende Wevedt. 

| Zin oac fo feer geneyght rot den dranck / als 
eenige Patieter werelt / ſo datſe meefttijdg 
droncken ende bol zijn: ende ten Ware dat 
Mahometh ben Turcken wijn te Drinchen 
verboden hadde/ daer foude een groote onge⸗ 
fchichthepdt ín dé dranck gebruyckt worden, 

Doth bermitg dat Thracien bewoont 
wordt ban dziederlep foopten Van bolckeren/ 
namelijck Turckẽ Chziftenen ende Griechẽ / 
ende datmen ntet wel Van, alle drie te gelijck 
en foude konnen ordentelijtk preken / fuilen 
Wp d'een Loor ende D'ander naer aengrij⸗ 
en. \ 

je De Turrké en zünniet ſeer gemaniert / en⸗ 

de Dragen Hare kleederen ooch gants ſlozdigh 
toegeruft ; want het overkleeden deckt de 
boorden van hare kleederen niet/ende hangt 
haer gants onbebbelnek aen'tlijf. 
Sp en eten nietaen eẽ Tafel gefeten zDude/ 

op ſtoel ofte bãck / maer plat op d'aerde neer⸗ 

fittende / alg de hleermahierg Gier te Lande 

op haer werck⸗ Tafel, Haer Tafel ende Am⸗ 
melaken is ban een Koep-hupt/ die vouw 
ende ongetouwt is / vondt gefneden/ ontrent 
twee boet ende een Dalf bzeet/ met Maillien 
aen De fant / om alg een Beurfe toe te tret 
ken/ ende gemackelijck mede te Dagen. Gee 

bzuptken 
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beupeken oock geen Servietten / om bare 
handen mede te dzoogen ende te Wiffen. 
Waer fp fitten/ in hare Dupfen/ ofte fn de 

JBofquen/gebrupehen fp Aluweele Tappté/ 
ofte Bieſe matten. 
Sy en gebeupchen gene Klocken / en lyden 

pock niet datde Chziftenen die gebrupcken 
tn hare Landen. 
De Pꝛouwen / ſo wel/alg de FRannen/dza 

gen lange kleederen / die vupm zn ende voor 
open, Ende wanneer fp haer gevoegh doen/ 
keeren fp den rugh na’t Zupden / want dat ig 
het deel Daer (p Haer met den aenfichte henen 
wendẽ wanneer fp bidden willé. Souden oot 
niet Wel te bzeden zin / dat haer pemandt 
Dit werck doen ſage / ſo Grooten ſorge dragen 
fp om tebergen ‘tgene de Mature Leve pit, 
Sp eten beel gelubde Bocken / ootk Schar 

Ben ende Lammeren / oòck menighte Lan 
Gepten/ weynigh Offen-vlepg; alle'twelcke 
{p meer bzaden/alg koken ; ende leggen aller: 
lep bleps bp malkander in eene ſchotel. Eten 
ninmner meer eenigh berckeng-blepg. Haer 
Beoodt is hardt gebacken/ende Lan beelders 
lep granen bp een gemengt. 
Doch omtot hare andere conditien te kor 

men, ſo en iffer geen Natie ter wereldt / die 
verwaênder is / als deſe / eñ Die liever het ops 
pergebiet over andere heeft / als de Turckſe / 
want ſy alle andere Voltkeren veracht: welt⸗ 
ke hooghmoedt voortkomt / upt fo bele ende 
groote bicktozien/ ende om dat (p haer kick 
fo wijdt uptgeſpreydt hebben. f 
Sy zijn uptermaten geneyght tot hoerde⸗ 

rpe/ ende alderlep ontucht / jatot de Sodoe 
mpe toe /'biefe bp na opentlijcken plegen/ 
gotk ín de Galepen/ alwaer hun dit fo ges | 
mepn is / alg eten ende drincken. 
Zijndock trouwlóog ende mepr-eedigh/ 

niet min na-komende/ alg hare beloften; 
twelcke heel licht-gelovende Chziftené dicke 
maelg bedrogen ende ’tleven gekoft heeft. 
Men behoeft oock niet te gelooven / dat de 

Turckẽ eenige eere dE Ambaſſadeurs doen / 
et dat het Recht der Volckeren aldaer ondere 
houden wort alg onder de Chriſtenen / genge⸗ 
fien/ fo dein Turckſen Kepſer eenigh Qquaedt 
Vermoeden op eenen Ambaſſadeur heeft/ fal 
hem ſonder groote oo2fäke doert ombzengen: 
Fade Beeren int Hof/fo fp hun qualgek vers 
noeght binden aen De eere / die haer Van den 
Ambaffadeurg aengedaẽ wort / hem alle ſpit 
ende affront doen / datſe moden. 

Deſe Natie en is geenſſins geſtudeert / def⸗ 
fenen ſich alleen met de Wapenen/ Waer in 
hare menighte / gehoorſaemhept / ende ver⸗ 
ſekert heyt van Mahomets Paradijs / ende 
sine Prꝛedeſtinatie / haer meer voorderlijck 
ijd alg be couragie. Doch hebben fponder 
aer eenighe Doctoten ende Boeckien / niet 

om vrpe konſten / maer alleen om de Leere 
Mahometis te betftaen:waer op een menigh⸗ 
te van Boecken bol diſputen ghemaeckt zijn. 
Sp zijn den Chꝛiſtenen ſeer hatigh / haer 

miet den name Bont dickmaels vereerende / 
ghelijck mp ſelfs gebeurt is / zjnde bp eenen. 
Chasous ban dendiceroy van Alger, die hoes 
Wel hp mp (foo't ſcheen) ſeer toegedaen was / 
nochtans als hypeis vanden Cheiſtenen bere 
tellen ſoude / haer altijdt Honden noemde / 
hier mede zijne gonſte tegens haer te kennen 
gebende. ‚ 
De Turtken zijn ooch feer gierigh: Det 

ghene haer hier toe brengt; ie dat den Groos 
ten Turck haer de Handen niet langer te bez 
fitten en Geeft /alg tot datſe ſterven / ende níet 

Verhael van den'Staet des Turcks 
boor hare hinderen; derhalven arbepden fp 
feer om bare kinderen veel goet nate laten. 
Bare gierighept blyckt oock in den grooten 
Coldiefpden Chriftenen af nemen/ fo wel 
bie in haer Lant wonen/ alg die Het D, Graf 
te Ierufalem beſoecken gaen: twelck ander” 
fing/ fo de Hope banpzofijdt haer niet beledt 
hadde / al lange/ met alles wat daer ontrent 
noch voor Bepligt gehouden Woet/ vernielt 
ende Ber woeft hadde geweeft. 
De Turchfe Wijven zijn feer ſedigh ín Ha 

re kleedingen/ ende feet wel gemaniert ende 

ende daer over draghen {peen Dluper/ díe al 
hoewel datfe afhangt/ nochtans foofe in: cer 
nigh gefelfchap ban annen komen/ Haer 
aengelicht/ uptgefept de oogen/ terftont bez 
decken mogen: Dragenover hare kleederen 
ten widt linen kleet / on ghebonden/ beder⸗ 
kende alle tandere/ in ſulcker voegen / datde 
Mannen hare epgene Vrouwen onder andere 
niet onderkennen mogen. De Drouwen ful- 
len oock nimmermeer komen ter plaetfen/ 
daer Man/volck vergadert is / ja ſuſt wel een 
jaer onder haer woonen / ver ghy eens mang 
zouwe fien fult; fo dat fn bfenmen een man 
met zijn Brouwe ſagh int velt wandelen; dat 
foude aldaer feer Wonderen fake zin. 
De groote Beeren) die niet altĳjtg ontrent 

hare Wyven en kounen zyn / (tellen eenen gez 
lubden tot Op-fiender-over haer/fo dat doog 
defeg Goede toeficht alle middel benomen 
wort / om met Den MPzouwen eenige boelagte 
te plegen: Deth defe nauwighept wort van 
hate Slaven (amwulen geholpen/ alhoewel 
be Gene die bâer op gebonden/ ofte daer ban 

overtupght 3ijn/ met fofchzickeljcke geen 
elfs / geboot worden / dat het gedencken des 

alleen ong ontfetten doet. 
Maer om pets te fegghen bant gene de 

@urcken gemepnlijck te Conftantinopolen 
op bare Feeft-baghen/ die (p Beelan noemen/ 
berrichten;fo fult gp weten dat inde Hippo- 
dromo, ofte Loopbaen alg de Aidderſthan 
lich te Peerde begeeft/peder eẽ ffaf inde hant 

hceft / die fp/in troupen gebdeplt zinde/ tegen 
malkanderen aen (chieten: Ende op andere 
plaetfe ig de Ruyterye teghen malkanderen 
galopperende rontg-om eenen Draep- boom 
ende fchieten met den Boge tegen een halben 
— die opt eynde van eenen grooten ſtock 
eeckt. 
_@p be plaetſe daer de Janitſarẽ gelogeert 

30n/ ffetmen ghemeenlyck met den pel on 
— oock met het Koer / ende dierghe⸗ 

Be k 

An de gantfe ſtadt ban Conftantinopolen 
en wozdt geen bevzachtinge gebrupekt / maer 
hebben eenige Armeniers / Die alg Kruperg 
ende Pack-dzagerg zijn / om alleg toete bꝛen⸗ 
ghen wat noddigh is: Deſe zijn Chꝛriſtenen / 
ban gelijcken gevoelen als de Griecken. 
Ien fiet de Turcken binnen Conftantino 

polen ſomwylen droncken zijnde / Tange de 
ſtraten loopen / ende fo fp een Cheriſten ont⸗ 
moeten ín deſe dzonckenſchap / dien ſullen 
fp alten oberlaſt aendoen die fp konnẽ / ſonder 
dat nochtans daer over eenigh recht gedaen 
wort Hoewel den Chriſten ober’tgedane one 
gelijck hlachtigh valt: Want fp wilben de har 
re/ hoewel fchuldigh/ ontfien hebben: ende de 
Chriſtenẽ hoewel onfehulbigh/ int lijden en 
de dulden houden. Dorf zijn de Turcken ſeer 
goet arms / gevende hare Aelmoeſſen fonder 
onderfchept/ fo wel tot onderhout der Beeſtẽ 
alg der Menſchen. De 

—— 
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De Chꝛiſtenen / die onder haer leven/ on⸗ 

derhoudẽ bp-na alle hare manieré ban doen/ 
uptghefondert die upteen vꝛeemt Lant tot 
Baert komen/ díe elck na zn es wife leeft. De 
ingeboorne Chriſtenen gaen ghekleet alg de 
Turcken / bp-na ín allen deelen/ behalven 
datſe bekent worden aen het Hooft-kleedt/ 
twelck geenen Tulbant en is. 
De Loden zijn feec woetkerende/ ende bes 

geben hacer boopnemelijch tot de Koopmans 
ſchap / die fpmet fo grooten bedrogh ende 
woeker oeffenen/ Dat Het fchijnt datſe haer 
&onfctentie geheel aen den Tuyn gehanghen 
Hebben/ ende nergens anders Hoog en ſor⸗ 
ghen/ alg om ſchatten te vergaderen, Daer 
zin oock fommige/ die haer tot be Medetine 
egeven / daer ſy oock dermaten ín vorderen / 

Dat Beel Princen ende Beeren/oock de andere 
Turcken (elfs haer gewilligh vandefe Pers 
foonen laten dienen. 

Rijckdom, Sterckte, gouvernement, 
ende Godts-dientt, 

Dermitg dat wp voorgenomẽ hebbẽ vã deſe 
dingẽ alle te handelẽ opt eynde vã dít verhael / 
fo ſenden wp den Leſer daer henen / díe de 
felbe daer int bzede verhandelt fal vinden / en⸗ 
de ont Defe oogfaechg wille epndighen Wp dit 
—— om dock tot de andere Provintien 
e komen, 

Van Griecken Landt, 

Den naem ban Grecia West bp den Aus 
theuren berfchepbelijck ghenomen. Want fp 
noemen epghentlijck ende waerlúck die 920? 
Bincie Grzcia,dat Ptolomeug Attica noemt? 
ín welche de bermaerde ftadt Athenen lagh: 
Ten tweeben/ defen naem wüders uptftree 
Kende/begriptmen onder haer bier Provin⸗ 
tíen/ alg Macedonien, Epyrum, achaia, ende 
Petopponnefum, met De Andere Landen / die 
noch onder deſe bier begrepen worden / alg 
mebe allede Eplanden van de Joniſe ende 
Egeile See: ende aldug wort hupdenſ⸗ 
ed ghemepnlijck Griecken-landt ghe⸗ 
€ Ld 

Nemende nutfelbe na de gemepne maniere 
wort het ban drie Zeen beſpoelt / namelijck 

ten weſten Mare lonicum , ten Supden Mare 
Lybicum, ten Ooſten Mare Ageum, ende ten 
Moorden paelt het Aen tgebergbte/ dat Ma⸗ 
cedonien van Thracien, Myfien, ende Dalma- 
tien fchept. 
Den dagh is hier lang beertien uren ende 

een bierendeel/ ende 15. uren/ fo Dat hier 
rontg-om den dagh niet beel meer alg een 
ure verſchilt. 
De Penctianen befitten daer eenige plact- 

fen/ boch wepnigh / ende fullent derhalven dE 
@urck geheel laten heſitten / gelijck inde Be⸗ 
ſchrijvinge banden Marroc ghedaen is / daer 
nochtans de Poztugifen gewichtiger placts 
fen befitten/alg de Venetianen, Lact ons nu 
dan tot de pgarticularftepten ban Grecia 
komen. . 
Macedonien pleegbt eertijdts Emachia, fo 

Plinius tupght/ geneemt te zijn / oock Poro- 
nia, daer na Emonia, volghens T. Livium. 
Maer nu/ ghelũck Gerbelus ende Niger wils 
len / wort het Albania genoemt/Dorh Maginus 
is ban mepnínge datmen albus alleen noemt 
Het deel Hat va Mari lonico firecht: Doch het 
@ofter-deel tuffen Sinu Strimonico, nu Gol- 

fo di Conteſa, ende Sinu Thernayco, nu Golfo 
di Salonique, genoemt woꝛt lamboli; eft dat 
het midden deg Landts noch Hupden den 
naem van Macedonien behouden heeft. 

Bet light tuſſchen twee groote Zeen/ ten 
Ooften Mare Egeum,en ten Weſten Mare lo- 
nicum, ten J2oo2den aen Dalmacien, Opper- 
Myfien, ende een deel Ban T hraciert, afgeſon⸗ 
dert dao De Rivieren Drilon, ende Strymon, 
aen de Zupdt-3üde heeft'et Epyrum, epgent? 
lek Albanien, ende Achaien, ki 
Gerbelus ftelt in Matedonien fes Provins i 
tien / ende Dat aen Dre zde daer het aen Gre- Hoe beel | 
ciam ſtoot / namelijck Emathien,Picrien,Pela- Probíincten il 
gien, Eftionen, Theflalien, ende Prhiorien, in Macedo- Ii 
onder de welcke Theſſalien, nuComenolitari, HER zyn. Hf 
bet befte is. * 
De Bergen die daer gevonden / zijn den 

Olympus, nu Lacha, die (na 'tfeggen Plinij, Zine Bers 
meer alg thien ſtadien Waer Lan de acht cen BEN. 
mile mmaken/tot den top toe hooge; Daerom 
oock d Inwoonderen zijn (pitg den Hemel 
noemen/ want de winden Daer nimmermeer 
en blafen. Daer is noch den Bergh Pelion, 
nuPetras,bie fo hoo di) ig Dat Diccarcus Dié gez 
meten hebbende na ’tgetupgenifre Plinij, bee 
Bouden heeft / datſe 1250. fchjrede hoogh wag. 
Noch zjnder de Bergen Olla, nu Colonno; 
Pinda,nu Mezzono, Nymphea; doch de hers 
maerdtſte is Achos,die d' Inwoonderen naer 
men Agtis oros, zijnen omgang ig ban 75. 
mülen / zjn lengde 18 drie dagh· reyſens / ende 
zin breedde maer ontrent een halve dagh⸗ 
repſens. De Zee-lupden konnen zjn fpitg 
wel zo, mijlen Berre in Zee fien, efen 
Bergs wilde een Architetus Hoor Alexan- 
dro Magno fn De fígure ban een Man (ns 
Beten verkreegh wepnigh gehoors. 
… Macedonien heeft vier voornaemſte Gol⸗ 
phen aen de Ægeile Zee/ namelyck / Golfo di zijne Gol⸗ 
Conteffa, Singytique, Toryonaque, nu Golfo phen. 
di Aiomana, eñ die ban Theſſalonica, ofte Sa- 
lonica, behalven dE Sinum Pelagicum, díe nu 
genoemt wordt Golfo d'Armiro. 6 
De voornaemſte Rivieren ban Macedonien sene Rie 

zin/ Strymon ofte Stromon, Axius, Die ſom⸗ bieren. 
mige Bardari, andere Vadari noemen/ die de 
befte van allenig. B'oude fepden/ dat de 
Schapen/ die upt deſe Bfviere droncken / 
{wart wierden. Daer ig noch de Erigone, nu 
Viftritze genoemt/ fo Sophianus ſeydt / ende 
Devoda, fo Mercator fepbt: Deſe Riviere hoz 
mende upt ‘tgeberghte van Slavonten/ ende 
vlietende doot Peonien , ende langs de Stee 
ben ban Heraclea ende Edella , Loopt in den 
Vardarum, Den Aliacmon, nu Pelecas, ende ⸗ 
Plaramon,fo Mercator wil / deplt Macedonien 
van Thracien, Men houdt dat / indienmen 
witte Schapen hebbẽ wil/ men upt defe Aiz 
biere moet later drinckẽ. De Penca,ofte A za- 
baba „ van bier andére Bidieren vergroot 
zijnde/loopt inde Theſſaloniſe Bolffe. 
Fen fiet oock noch in Theilalien De Bers Van bet 

makellche plactfe/die vande oude Schzübers Tempe- dal, 
Tempe genoemt is / zijnde sooo. ſchreden 
lang / ende bp na 6000. breedt / liggende tuſ⸗ 
fchen de Bergen Olfa ende Olympus , ende 
wordt int rechte midden bebochtight bande 
fchoone Bebieve Penea, ofte Azababa, 

acer is noch het half Eplandt Patalena, 
op wiens Hoeck men fiet Promontorium Ca- 

nefteum, nu Capo Caniftro, ende deſe plaetſe 
was eertijdts ban het andere deel Macedo- 
nie door een grooten Mupr afdefondert. 
De vermaerdtiie Steden ín! Macedonia 

waren eertijbtg Theffalonica, Pella, Stagi- 
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rum, Appolonia,Dyrrachium,enbde Aulon, die 
pock noch rechtevoort bewoont Worden. 
Theffalonica wag ten tijden Augutti de albers 
bloepenfte/ende de Hoeft-fladt ban Macedo- 
nien , wel-gelegen / ende gants bolck-rijck/ 
tuffchen de äibtecenChabris ende Echedora: 
Mẽ noemtſe nu Salonica,fg groot / vermaert / 
vol Koepinanfchap / fo datſe bp Napels ín I- 
talien genoegh vergeleken kan worden. Heeft 
cen wijle tydtg onder den Denetianen ghe⸗ 
ſtaen / maer ís hun van Amurathe, den Sone 
Mahomethis, ontrucEt, Deun hier by / ſeght 
Belõ dat het Dozy Siderocapfi light, tweſck 
bp naten Stadt vergelücht; placht eertiĳdtg 
Chrifiles genoemt te wozden. 

Pella, nuleniza, is bermaert door de op” 
voedinge Philippi,ende Alexandri Magni. Sta- 
gira is de Boozdt-ftadt des Philoſoo phs A- 
nftotelis, tight aen den Bergh Athos, op den 
gever ban de Golfodi Conteffa, baet noch 
teel overblijffelen geffen worden: Wordt nu 
Stelar genoemt: Niger ſeght Lybanova, maer 
Nicetas noemtſe Macra. Appollonia fg een 
vermaerde Stadt geweeft / liggende Op de 
LRiviere Echedora: Alhier heeft Cefar Augu- 
Îtus de Grieckſe (pake geleert, Dirrachium, 
Dat ootk Epidaurum genoemt Wordt / ende 
nut Dutazzo, light op den oever bande Fonife 
Zee; ig om zine boofe Locht weynigh bez 
Woont / die upt de om-liggende Maraſſen 
boort-komt. Bajazeth heeftfe den Venetia⸗ 
nen afghenomen int Daer 1449; light ban 
Brindez (eertijbtg Brundufium, een Stadt ín 
Apulien, des Koningrcks ban Napels) one 
trent hondert mijlen ter Zee. De Stadt Au- 
lon bfe oock een Baven op De Fonte Zee 
Beeft/ worzdt nu Valonna genoemt, heeft een 
ſterck Kaſteel / de Dtadt is onbemupet; light 
van t vaſte Landt van Italien, namelijck van 
de Stadt Hidronte, of Otrantum, ontrent 
6o, mijlen ter Zee. hijr 

Bellon ſtelt oock de Stadt Cavala in Mace- 
Bonien, Die hp ten onrechten gelooft Bucc- 
phalus genoemt getweeft te zijn. Vp ſeght / 
datſe thang feer-bewoont is (ir plaetfe datfe 
eertijdtg ſeer onbewoont was ) var weghen 
een frontepn-water/ wieng Canael Abrahin 
Ba{fa dede vermakten/eude omde Stadt oock 
eenen Mupz leggen / lietter oock een Bups 
timmeren / om de paffanten te logeeren / gee 
noemt Charbakara . Bier light oock Croya, 
dat Ban Sophian boog ‘toude Antigoma ges 
houden wordt / doch ten onvechten; is geler 
gen binnen int Landt / nfet wijdt ban de Vi⸗ 
Biere Lifan: Defe Dtadt fg vanden Turcken 
ftrengelijck belegert ghemedt, fo wel voor 
den tijdt ban Scanderbeg, ofte Georgius Ca- 
ftriot, alg daer naer; is doch epndelijtk onder 
hare macht gekomen / na datſe bupfent doo: 
den doozgeftaen hadde, nord 
Epyrum is eert deel Dan Albanien, ‘tandere 

fluck Wordt onder Macedonien begrepen, 
twelck na de Joniſe Zee ſtreckt. Defe 
Pꝛovintie is ghegrenſt ten Ooften aen de Hes 
viere Achelois,anderfing Afpri: ten Dupden 
de Hadriatiſe Dee: ten Weſten de Joniſe 
Dee/ tot De Miviere Celydne toe; ende ten 
oorden Macedonien. 

Det ſtreckt lich langs be Middel Jantſche 
ee ontrent 200000, fehreden/ tuſſchen de 
Bibieren Celydne ende Achelois. Dit Landt 
wiert eertijts gerdeplt in Chaoniam, twelck 
epgentlijck Epyrunr was / ende ín Acarnani- 
am, dat nu Defpotat ghenoemt wort / ende 
ſtreckt ſich Ooſt waerts na de Bittere Achi- 
lois toe‚Mercator deylt Epyrum in Oudt ende 

Verhael van den Stact des Turcks 
nieuw / noemende ’t Oude Epicum, tgene be 
Latinen alfonoemden/ ende neemt dat Hoort 
Nieuwe / dat nu Albanien ghenoemt wozt, 

Defeg Hants Bavenen zijn Panorme, On- 
chefimo, Caffopo, Buthiro, daer de Stadt 
Burrinte light: Maer Golfo di Larte, eertijtg 
Sinus Anibracie , fg be bete ban allen, 
De ffadt Ambracia was eertijts des Lãts 

HZooftſad / ende t hof deg Konings van Epy - 
rum; wordt nu Larte genoemt / na een Dicht 
gelegene Aivfere . Nicopoli wag eertijdts 
een fchoone ende bevolckte Stadt/ wordt nu 
Prevefo genoemt. Auguftus heeft defe doen 
ftichten ter gedachteniſſe bande Licktozie tes 
gens Marcum Antonium, Gerbelus ftelt oock 
Actiam, een bolck-plante Augutti, onder de 
Dteden ban Acarnanien. De nieuwe Tafe⸗ 
len noemenfe Cabo Figalo. 

Achaia heeft nu in de nieuwe Tafelen den 

Name ban Livadien. Grenft ten oorden Acpaia ende 
aen Theſſalien, dicht aẽ de Rtviere Sperchia; sijne grenfe. 
ten weften aen De Gibiere Achelois; ten Oos 
ften/ een weynigh na t Noorden ombupgen- 
de / aen de Ægeiſche Zee/ tot de Cabo de Co- 
lumas, van Wegen datmen daer de overblijf 
felen fíet van de Colomnen des Tempels 
Neptuni: ten Suyden aen Moream, twelck 
meteen kleynen Ifthmum ofte engte alleen 
daer af gheſcheurt fg/ die int midden ontrent 
een mijl ende een half bzeet fs. Ick inde 
bp de Autheurs defe neghen Lantfchappen : 
het Dorife, tHelladife, tEtholife, het Landt 
Der Locrenfers enbe Opuntiers, het Phocife, 
Beotien, Atticum, ende'tMegarife. 

Bet Dorife light aen den Bergh Parnaflo, 
daer de Dorife fpyakie geſpronẽ wiert/ díe on⸗ 
der andere feer foet/lende aerdigh ghehouden 
Wiert , Gerbelus feght/ dat het Helladift ome 
tingelt wort ban de andere Provintien/ alg 
ten Noozden Phtiotiden, ten oorden Het 
Phocifë/ ten @often het Attice, ende Beotien, 
ende ten Weſten het Dorifc, É 
Etolien ight tuſſchen den Bergh Callidro- 
ma ende de lonife Dee, Mier hebben eertijts 
fchoone fteden geweerft/welcker vootnaemfte 
Nl ien Die nu alg d'andere mede Bers 

oeft is. kaars 
Bet Locrife ende Opuntife Landt hadde 

tot een boognaemfie Stadt Amphifla, tvelck 
inde Nieuwe Tafclen noch met den felben 
name geftelt wort hae wel Niger die, Lambi- 
no noeut. Fn dit Kant, wort oock geftelt de 
Stadt Naupattum, ’tweltk ſommige in E- 
tholien tellen aen de Haven van Lepänten. 
Defe ftadt nam den Turck ín met. Durazzo 
ín Macedonien, ende noch eenige andere. 
_ Bet Phocife light bieht aen den Bergh 
Parnalfo. Sue, voornaemſte Stadt. was 
Delphi, vermaert om tOraculum Apollinis, 
twelck hele Luyden ende gheſchencken daer 
Genentrock, pd 

Beeotien hadde T hebestot de voornaemſte 
Stadt / gelegen tuſſchen de Kibviexen Ifme- 
ham ende Aſopam, welckers overblüfſelen 
nu noch genoemt worden Stibes ofte Thyva. 

Áttica tight langsde Dee-kuri henen / na 
de welcke het ſich upt-firecht met twee Cas 
pen/ deene Capo de Colomnas,b'andere Cy- 
nofura, Athenen mag eertijdts deſes Wants 
Wooft-fradt; wort nu Setines ghenoemt / ende 
ig maer een Wleck/ hebbende een Kaſteel / 
dat eerttidtg den Tempel Minerve was, 

Bet Megarife Jant heeft zinen naem Lan 
be ffadtMegara, ende light dicht arn de ergte· 
De vernaemſie Bergen van Achaia zn 

Parnaflus, Helicon,Citheton, ende en 
en 

XIII. 

naem fie 
Bergen in 
Achaia. 



XIV, 

in Europa. 395 
Den Parnaſſus ís geheel met Boſſen onicin⸗ Ifthmum, de Booft-fiadt was Corinthien, 
gelt/ende heeft cwee ſpitſen. Citheron ig een | Wiene omgang was Drie Wollandfe möten/ 
hooghen / ſpitſen / ende Dorren Bergh/ ftaas  eude twee derdendeel Han een mijl; was feet 
tende Aen de Bergen Han Megara ende Attica, | 
„Be bermaertfte Binteren deſes Landts 

zijn Iſnena, die Strabo Cnopanoemt / daer na 
Aſopia ende Evena, 

Waer zin oock Verfchepden Inhammen 
ende Golffen/ welcherg voornacmfte aen de 
Supbt-3ijde zyn / teBen ober Morea, names 
ljck/ Sinus Naupaêticus,ofte Golfo di Lepan- 
to» ende Pen Sinus Corinthiacus. Ende nade 
— Dee toe/ is Den Sinus Pelaſgicus, nu 
Golfo d'Annire, ende den Inham van Mali- 
ac, nt Golfo di ziron. 

Peloponefus Woet nu ghemeynlück Morea 
ghenoemt. Light tuſſchen Mari Aegeo ende 
Toníco,ende en is aen Achaiam níet gehecht / 
Dan door den eenighen Ithmun, die fo vaſt 
light / dat die nopt en heeft konnen tot defen 
tijdt toe konnen afgefneben Wopden. Want 
bele turfeufe Princẽ/ alg den Koning Deme- 
trius, Fulius Gefàr, Caligula, Nero, ende ander 
re/ hebben feer grooten vlGtaengewent om 
dit deel van geheel Græciam te ſcheyden / op 
datde vaert upt de Adriatiſe Deein De Ac- 
geile peel korter ende ongevaerlijcker foude 
zijn/ cube Peloponefus meerder verſekert; 
Wefhalven oock menighmael een Mupz op 
den Ifthinum geftelt is Bant cen epnt tot het 
ander / te weten / daerſe engft was / op dat 
Morea fo veel te ſtercker ſoüde zĳn „ Deſen 
ID upy was genoemt Hexamira, was vijf Fe 
talfaenfe mijlen lang. Amurathes Turtus 
Keyſer wierp hem ter neder/ ende plonder⸗ 
be het gantfe Half-Eplant. Maer inden jare 
1453. is hy ín 15. dagen wederon opdemetft 
ban weghen de Deigncurpe ban Venetien, 
Die tot Dien epnde zoooo, Mannen erpzes 
daer benen fonden/ om te arbepden: Boch 
fs daer na Wederom bande Turcks vernielt. 
Defen Iſthmus wiert Corinthiacus toeghe⸗ 
racmt/ om datde Stadt Corinthen fn den 
ſelven Iſthmum ofte engte lagh. Defen Pelo- 
ponefus was voorwaer het edelfte ende berz 
maertfte Dalf-Eplandt ban geheel Eutopa, 

WPoozts ig Morea gepaeſt ten Ooſten acn 
de Cretiſe Zee/ ten Weſten aen de Joniſe 
Zee/ ten Poogden aen Sinu Corinthiaco, ene 
de ten Supden aen de Middellandſe Zee. 
Dine lengde ban den Ifthmo af tot Modon 

is 58, mijlen ende een derdendeel/ ende zijnen 
omgang zoo, mülen / te weten Bollandfe. Is 
fn zine Forme alg een weegh-bzee-bladt. 

Dit Landt ig bewoondt geweeft bande 
Arcadiers, Cynuriers, Dryopen, Lemniers, 
ende Corinthiers, 
Betis alg een Bolwerck Han gants Griec⸗ 

kélant, eñ is dat Deel noch rechte voort meert 
bewoont. Het heeft ſeer vermaert geweeft 
van wegende Stat Mycena, vork om der 
Bepublycken ende Vorſtendommẽ wille der 
Argiven, Lacedemoniers , Arcadiers, Meſſe- 
niers,ete. Doch fg bit Landt nu geltjek oock 
gebeel Griecken-landt den Turck onderwor⸗ 
pen / niet tegenftacnde Dat Het Lan beel 
Grieckſe Meeren ende de Venetianen feer 
hardtneckelijck opt ig befchermt geworden. 
De vooꝛnaemſte Gibieren zijn Aſopia, nu 

Arbon ; Eneia, nu Igliac; Alphea,nu Rop hea, 
ofte Carbon na'tſeggen der Italiaenſe Zees 
lunden. An defe Bívfere bloepen 140. kleyne 
Kivierkens. Pech zijnder de Aífbteré Panife, 
Eurotas, nu Balifopotame; Inachus, nu 
Planizze. 

Bet Zandt ban Corinthien light langg den 

| Zonife ende Egeife Zee ſagh. 
‚ Volgde Corinthen aen de Doft-züde/daer de 
| Cretife Zee aenfpoclt, Ortelius ſeght/ bat: 

teres om zijn Kaſteel willen/ / tweltk na de 
Argium 

ment nu Romanien noemt , De Kiviere 
Planizze loopter doo henen. Wan dele oe 
bintte was eertijdt Argos de vermaetdfte 
fladt ; wordt hupden noch fo Genoemt;, ende’ 
vander Planizze befpoelt. 
De flat Epidaurum was Dier oock/ Die 

niet min vermaert en was om den Tempel 
Efculapij wille, Daer fo veel ſiecken Hare gee 
ſontheydt haelden. 

Het Landt van Laconica, ten Supden 
liggende/ is tſchoonſte van allen / ſtreckt ſich 
nade Hoofden van Malea ende Tenazia, nu 
Cabo Malio, ende Cabo Metaphan, heeft bele 
inhammen / welcker bernaemfte ig Sinus 
Laconicus, nu Golfo di Golochine genoemt. 
De Bebiere Eurotas,uu Vafilo potamo,loopt 
midden dooz dat Landt / ende ontlaft haer in 
Sinu Laconico. 

Lacedemonien wag deſes Landts Hooft⸗ 
ſtadt die oock Spartha genoemt was / ende 
nu Mifithre. k 

ct Landt van Meffenien fg befloten tuf 
fen Den Sinu meffenico,nu dEGolfo di Coron, 
endede Joniſe Zee, ſtreckt fich inde lengde 
na't Supden/ ende de Lybiſe Zee. De voor⸗ 
naemfte fladt was Meflena, < 

Elydienftet na’t Weſten / ende leght tuſſen 
Meſſenien Achaia, ende Arcadien, ®e voor⸗ 
naemſte ficden waren Elis, Olympia, nu La- 
reganico,ende Piſa. Wiüders Egium, van ber 
@Eurtken verwoeft, oock Patras ende Dyma, 
nu Chiarenſa ghenoemt/ deplende zÖnen Na⸗ 
me mede acn de naeftgelegene Cabo, Diemen 
eertúdtg noemde Promoutorium Araxis. 
Men fiet hier noch het Hooft Rhie, ende 

daertegen ober Antirrhie, welcke twee hoof⸗ 
den Ban Grecia zijn die Den SinumCorinthia- 
cum heflupten: ende defe plactfe Wost nu gez 
noemt d'engte der Cafteelen van Lepanten, 
ende de Boofden Wozden genoemt Cafteelen 
van Lepanten, alias Dardanels, 

tKleyn Handeken ban Sycion leght tuſſen 
Achaiam, ende de Riviere Aſopia. De voor⸗ 
naemfie Stadt Sycion gheeft oock t Landt 
der naem. ‚ 

Arcadien,eertijdt Pelafgum, leght midden 
ín Peloponefo ‚De boormaemfte Berghen 
waren Cyllena, Pholoes, Lycea, Menale, ens 
de Parthenia. Me boornaemfte Stadt Wad 
Magalopoli, nu Leontari genoemt/ fo Wp So- 
phian ende Leondarum @cloové willen. Taet 
ons nu komen tot de geftalteniffe des Hants. 

Hoedanigheyt. 

Wit dant heeft eertijdtg alle andere Han 
Europa obertroffen ín gematigbept efi Goet? 
hept deg Lochts / ende was zijn Landouwe 
feer gheneughlick; Det droenh alderhande 
vruchten / voede Groote Kudden Beeſien / 
hadde veel Wig in ende omt Landt/ ende (bp 
mantere ban fpreken) alle rjckdommen 
vloeyden dit Lant toe/ erde Dat van weghen 
de gemachelijcke aenhomften/ fo ban Habe⸗ 
nen/ Inhammen / ende Schip-draabende 
Bivieren binnens Landts. Maer laet ong 
den tegenwoordigen Staet deſes Hants bee 
fichtighen/ op dat wy weten/ of die met den 
voorgaenden over een Komt. 

Pv ĳ Mace- 
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Macedonien is gants bzuchtbaer / ende 

miet groote geberghten omtinghelt. Tgene 
aende Jomſe Deelept/ is vlack / maer vol 

0 en. 

Det gantfe Deel dat Albanien ghenoemt 
wort / is (eer groot doch evenwel vrucht⸗ 
baer ende bevmakelijck. Heeft oock Goudt 
ende Dilver: Men Heefter oock (volghens 
tgetupgeniffe Ariftotelis) eertijdtg een (pecie 
ban Gout Je banden/ die onbekent was. 

Thelfalien _ Theffalië, ofte Comenolitari,fg de ſchoon⸗ 
het fchoone ffe Contr: pe ban Macedonien, want tíg een 
fie Lanot groot plepn omkranft met hooghe Bergen; 
hen Mace- waer in veel ende wel gheachte Daerden op: 
—— geboet ende geweyt Worden. 

Den Bergh Olympus draeght Beel Boſ⸗ 
boom ende Taurier-voomen. Men ghelooft 
porft/ dat op dit geberghte geen Woſben ſich 
onthouden. Den Bergh Offo Collono ig al , 
tiĳdt met Snee bedeckt / heeft oock Beel Bof- 
fen/ ende fo beel Pijn⸗boomen / dat hare top: 
pen / by groote Winden/ een ghelipdt maers 
ken / alof het Donderde. Den Bergh Pinda 
fs oock baken met Sneeuw bedeckt. Gelyck 

de Snecru ooc dé Bergh Athos nimmermeer 
en verlaet. Het Lant Geeft heel Wijn-gaerdé 
eñ Olijfboomen/ ende veel ander geboomte, 
dat altijdt groen is / als den Laurier/ ett. 

Van Hee _ Det Tempe-dal ig altijt feer bermakelúck/ 
dal Tempe. pt ie krupdé/ ende planten/oher 

al befaept. 
Ontrent Vallona wort Beel Mijn ſout ges 

Wonnen/ende t Lant draeght fo goeden Wyn/ 
als ergens in Europa gebonden woꝛrt. 

Epyrum ís thans feer ont volckt / ende tlant 
is onbzuchtbaer/ bol Boſſchagien op bele 
plaetfen/ doch nade Zeekant / 18 het tame⸗ 
lick vruchtbaer. Mẽ binter alderbant groot 
bierboetigh gediert/ / behalven Eſels. De A⸗ 
trocerauuife Berghen zijn den Donder ſeer 
onderworpen / oock bande Zee-lupden ſeer 
ontffen/want telckemael als (p eenige Elepne 
Wolckfkeng Hun fien verhefſen / berheft ſich 
oock een groot onweer, 5 

Het Kant ban Attica fg nu dor eft dzoogh: 
Doch wiften be oude Fnbooelingen dat felbe 
dooz Llijtighen arbept ghenoegh te voorko⸗ 
men/ ende kreghen alleg Wat hun noodigh 
Wag daer af. De Lorbt ig daer foet ende gez 
tempert, 

Beeotien tg vochtigh ende maraſſigh / doch 
bet ende vzuchtbaer? Dit Komt dat het tuf. 
fen de Bergen inleght/ daer veel Gevieren / 
ende Maraſſen upt vloepen, De Hocht iffer 
bedompt. 

Doriden heeft een goede Locht / ende fous 
De ’t Lant berucht ghenoegh Hoozt-bzengen/ 
rd daer arbeyts ghenoegh aen ghepleegbt 

tert. 
t Landt ban Megara ig bot, Den Bergh 

ParnafTus is met Boſſen ende beel Sneeuw 
bedeekt. Cytheron heeft bele Boſ-boomen. 
Maer den BerghH ymerra heeft gemeenlijck 
veelderhande krupden/ Planten ende Bloes 
men / Daer de Bpen/ die daer ontrent bele 
zün / haer Honigh / die (eer ghepzeſen wozdt 
tan Alexandro Aphrediſco, ot halen. 

Peloponnefus heeft alles Wat tot ’s Men⸗ 
ſchẽ onderhout / ja oberbloet noodigh is: Is 
oock om dteg-Wille meer bewoont / alg ces 
nigh Want in Grecia, Dan alle zijne inwen⸗ 
dige Lautſchappen is Laconia het beruchte 
baerfte eñ ſchoonſte. Arcadien is het ſchrael⸗ 
fte ban ghehee Morea; is oock koudt/ ende 
veel onweerg onderworpen. Plinius ſcheüft / 
dat hier ſeeckeren Wiün wies / bie de Wij: 
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Verhael van den Staet des Tiréte 
Ben vruchtbaer / ende de Mannen ontſinnigh 
maeckte, Ende dat de vzucht IF genaemt / fa 
Vergiftigh was / dat die maer onder den 
Boom deſſelfs en Miep/ daer ban ſtarf. 

Oude Zeden. 

Nadien dat Wp Macedonien eerſt inde bes 
fchzoinge geftelt hebben / fullen Wp de feden 
Der Inwoonderen oock Hoor aen flellen. 

_ De Mmacedoniers hebbẽ dappere Krghſ⸗ 
lupoen geweeft/gelfick genoegh bewefen kan 
Wozden uPt de conqueften onder Philippo 
ende zijnen fone Alexandro Magno: sgelijtũs 
hebbender be vrye konften oock feer gheeef⸗ 
fent geweeft/ gelijch hare Dichterg/ ende de 
plaetggebinge ber Mule fn Macedonien ghe⸗ 
noegb ge ennen geben. So ſal oock Arfto- 
teles , díe deſes Landts inboozling wag/ vol 
komelijck betupgen. N 

) raid koſtelit ín hare Gaft-malé/ 
gelijck ín Athenco geften kan worden / ais bp 
berhaelt ban Caran eerfte Koning ban Mace- 
donien, gan wien peder vreemdeling op zün 
ledig een Silveren Wat tot een gifte 
reegh. 
Pande Theſſaliers hebben d'oude aenge⸗ 

merckt / datſe bedriegers waren / ende de on⸗ 
hebondenſte van alle de Griecken/ niet fo 
cer ín Eleederen/ alg ín Maeltijden. Bare 
hoerderpe ig oock dapper gelaecht geweeſt. 
Doch hebben Haer alle defe ghebreken evene 
Wel niet berhindert/ dapper ten oorlogh te 
zijn / oock ſodanige / die den Griecken hebben 
doen ſmaken / dat hare ongebondentheyden 
haer niet ſo verwijft en maeckte / alg (p wel 
mepnden. 
De gene díe int luſtighe Dal Tempe ghee 

huyſt waren/boornemelyck Die (ich langs de 
Aiviere Penea hielden / vergaderden dick⸗ 
mael / eñ offerden hare Godem eñ daer na tſa⸗ 
men bancketerende: ende vermits datter al⸗ 
tidt den Goden geoffert wiert / fo gevoelden 
deſe goede Locht/Die gene / die deſe paſſagien 
op en af reyſden / weſhalven fp gheloofden / 
dat deſe plaetſe ben Goden toegewpet was. 

Polybias ſcheyft / dat in de fladt Dion feer 
treffeljücke Scholen waren. Det Beeldt dat 
in defe Stadt meeft geeert ſy Wag 'tBeeldt 
Adonis, twelck betupghde hoe feer fp de bape 
erpen liefden. * 
De Arcananiers droegen gemeynlijck lang 

hap?/ dat fp nopt en lieten hatten, Dp wier⸗ 
den geacht Door goede Loopers ende Wa⸗ 
gen-mennerg/Daermen op ſtreedt / ofte in de 
O@lpmpife Spelen mede quam: Wierden 
oor gheacht boo? wife ende Wel beradene 
Tunden / die een deftighe Politie onder hun 
onderhielden/ fo bat Ariftoteles op bat Subs 
ject 158, Boecken ſoude gefchzeven hebben / 
boch alle verlozen / gelütk dock hare Poli⸗ 
tpe is. 
In Epyro was het Oraculum Dodonæi, 

daer Herodotus aldug ban getupgbt/ dat de 
Pꝛieſters fepden/eertit twee fwarte Dupvé 
upt Egypten gekomen geweeft te 3Ún/ Waer 
van deene naer Aftica, ende dander ín Epyro 
fic neer ftelde/op eenen HBeucken-boom/ ens 
be alg een Menſche ſprack / ſegghende / date 
men op die plaetſe een Oraculum maken 
moſte/ende dat het ſelvige haer den wille der 
Goden verklaren foude/ ghelfickt oock nas 
derhandt dede. Dp boeghter bp/ dat de 
Priefterg rouwen Waren daer De Dodo: 
niers antwoorde ban Bare Goden door ver⸗ 

kreghen. 
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Kregen. Det Bos Dodone voede Veel mens 
fchenmet zijne Akerg/ nadien (p nach geen 
— doen van Landt-bouwinghe en 
adden. 

Die van Ambracia genbaden een God⸗ 
dinne Lyona genoemit/ om dat fp Periandrum 
Cortinthiacum, Die ober haer tpzannifeerde/ 
ende defe brouwtot een bp-Wwijf hadde / om⸗ 
bracht / ende Anwoenderen alfo Ban zijne 
@Eprammpe verloftesDp waren feer finnelijck 
als blijcht aen het Tafereel han de neghen 
Mufz, ban Zeuxis ——— dat Fulvius 
Flaccus met ſieh na Komen nam/na dat hp de 
Stadt ingenomen hadde, 

Laet ong nù komen tot Die ban Achayen, 
Wie van Doria worden de oudtfte/ naeſt De 
Pelagos, ban gantg Griecken-lant gehouden. 

Die van Doria, ende Lonia, Gebben Hare was 
pené oock alderwijdſt doog Gare volck· plan⸗ 
ten laten Blincken/ als fn Aſien enbe Sicilien. 

v droeghen op hare Stoym-hoeden fekere 
tammen / daer eenen JPaerdtg-fteert ban of 

hing / om Daer fo beel te meer ontffchbaer te 
maken vooz Hare panden ende inden ſtrijdt. 

Die van Locris Waren eertijds ooc Dapper 
ten ſtrüdt / ende Wel gewapent / gelijck Pau- 
fanias getupgbt / datfe inden Perſſiſen oor⸗ 
logh goede ende ware Wapenen droegen; 
Daer bpdoende/’tgene Homerus ſchrüjft/ dat 
Bit bolck oock inden oorlogh was tegen die 
ban Troia met Boogh ende Schilt, 
De felbe dapperbepdt fchzift hp die ban 

#tolien mede toe/ want (fepbt hp) doen de 
Gauloifers onder Brennone ín’t Landt Lies 
len / waren de Etoliers de eerſte die haer wer 
Derftonden ;ende dat om dat hate jeught de 
ſterckſte ende geoeffenfte bã hHeelGrecia was. 
Ten oorlog gaende/ hadden fpde rechter: 
boet met eentghe kous bedecht / maer den 
Aincher wag Geel naeckt. 

Alhoewel dat de Phocenferg den Bergh 
Helicon, die be Mufis eygẽ wag/ ín haer Lant 
hadden liggen fo warenfe nochtans geens 
fing tot de geleerthepdt geneyght / maer bot 

K ende beerachtigh/ gelijck Stcabo ſchrijft / die 
Ephocum polgbt, Twelck oorſake gaf / dat⸗ 
ſe de grootheydt / die haren Capiteyn Epa- 
minondas Baer verkregen hadde / met wa⸗ 
penen bewaren moften/ ende eenfGer-maten 
ten ooglogefirĳjtbaer waren. Als (pter Zee 
oorloghden / waren fp geheel naeckt/ ende 
droegẽ drie Slingers / d'een om dE hals/D' ans 
der om den bupek gegordelt / eñ den berde in 
De hanbt / ende konnen feer recht met den 
fleen werpen : Maer waren bot ende dom 
ban berftandt. d 

Woe be Indien pemandt onder den Weotierg 
traeghbeta⸗ verſchuldt wag/ende zĳn Schuldenaers niet 
Ede Schul⸗ tidelijck genoegh en betaelde/ dfen Wierdt op 
Benaers in goile Martkt dagh na de publĳcke plaetfe 
banoeit * Gebzacht/ daermen hem bede neder-fitten 
Wwiecoen, ende bebdechte met een Mande / fpottende 

ende geckende aldus met hem: Cnde dit was 
een eerlche boete/die hem opgelept wierde / 
ende een brand-merck boor die gene die Dug 
gehandelt Wierden, ” 

Xx. Die upt Attica geboortigh waren / hebben 
opt ín de Zee-bacrt ende Koopmanſthap 
wel erbaren geweeft : Alhier heeft oock al 
tijdt be geleerdhepdt een grooten hoop Dif- 
cipulen gehadt / ende boornemelhek binnen 
Athenen, bfe ffch doo? gants Griecken Jandt 
verſpreydẽ. Weſhalvẽ men gefehzeben heeft/ 
dat Minerva d ẽ Olijf boom plante eñ boozt- 

brꝛacht / eñ zijnẽ naem aê de ſſadt Athenen ges 
geben heeft / vermits De veelhept en ſoetigh⸗ 

hept deg vruchts ban deſen Boom / een grotẽ 
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aenwag geeft tot de bloepenthepdt banwel: * 
ſpreken / ende tot foethepd der wetenfchappt. 
Syp waren d'eerfte Die de Draperpe en tge⸗ 
bruyck ban wolle Lakenen ghebonden heb⸗ 
ben, Die oock den Gziecken het nut des 
Loong ende Wijngaerts onderwefen; haer 
leerende De ILandt-bouwinge/ef 'tzaepen/ ín 
plaetfe datfe eerſt niet dan van oeft en leefd. 
Gecrops , eerfte Koning ban Athenen, heeft 
eerft ingeftelt de verbindinge ban Man ende 
Wijf door een wettelijck houwelijck / waer⸗ dee Bouwer 
ee hem de Oude twee aenfichten toefchzes ice in 

en. Grzcid. 
Te Athenen ín den Tempel Minerve wa⸗ 

ren Maeghden / die defe Godinne toegewpet 
Waren/ en altijdt ontrent haer Beeldt / eẽ fez 
Ker bupz bewaerdé/'twelck fp fepden van den 
Hemel gefonden geweeftte zn. Dit Beeldt 
hab de forme Han een Brouwe / die ſcthoon ens 
de groot wag, hebbende een Kock aen tot de 
hielen / ende op't hooft eenen helm/ Waer op 
het Monſter· dier Sphynx, eñ Griffiaenen af 
elcke 3de gegraveert waren. Op de boert 
ſtondt het Hooft van Meduſa, een Lantie fn 
de Handt / den Schildt aen de voeten / ende eer 
nẽ —— die ſich outrent de Lancie hieldt: 
ende ſommige willen datſe een Kaeuwe op 
ben kam ban haer Helmet hadde / om dat dez 
fen Vogel haer toegewpet was. Waeromme 
Demoft henes ín Ballingſthap gaende/ ſeght / 
Dat Pallas Haer bermaeck nam fn drie onaen> 
gename Díeren/ nameliĳck ineen Draeck / 
Maeuw / ende Menſtch. : 
Men ſeght oock datfe den Olp gebonden 

Bebben/om datter ín geheel Grieckenland gef 
@lúf-bomen en waren alg te Athenen, Ben 
mach ootk niet miffaken / dat de Athenien⸗ 
ferg nfet ſtrydtbaer ende couragieus en zĳn 
geweeft/ bermitg hare oozlogen te Water ens 
De te Lande fulckg genoeghſaem betupgen, 
Dier ende te Eleufis eerden (p oock de Gos Bande Of⸗ 
dinne Ceres, Wiens Feeſt genoemt wierdt ferbanden 
Thefmophories. In defe Feeſt· dagh (getup> Cereris te 
ge Platarchus ) oñthieldeñ fich de Drouwen Atbeoen en» 
van alle fpüjfe/ flapende op D'Verde / ende DE te Elea- 
befienden ootk ín negen dagen haer Mannen P® _ | 
niet. Bet Was cen pegeloek det Prieſteren 
Verboden de IBpfterpen ban defe Eleufünfe | 
offerhanden te openbaren/ op pepne deg lee 
berg twelck Alciades gedaen hebbende / upt 
Eleufis gebannen is /ende ban alle offer⸗ Prie⸗ 
fteren geercommunfceert/ Waeromme Gp 4 
oock tegen Haer geoorloght heeft/oock tegens 
die ban Athener. Baer waren tWweederlep 
Myſterien /grote erde klepne. Tot de groote 
Mpſterien en Wierden geen Preemdelingen 
toegelaten:want Hercules,die ban hare Pꝛte⸗ 
fteren cen verfocht te zijn en mocht daer toe 
niet eer geraken / boo, ho van een Atheens 
Edelman Pilius tot eenenSone geadopteert 
was. Defe Offerhanden waren fo bol fchzfee 
kelijcke befweeringen/ bat de Mupbel wel 
Wifte/ indient peder een geobenbaert hadde 
geworden / ein ecn aftreck Daer upt 
gevolght foude hebben. 
De Opuntinerg cerdEHerculem ‚fn wiens 

eere fp jaerlücks een Feeſt-dach vierden / 
hem offerende eenen Bock / Ram / ende fed 
Stieren. 
Bp de ſtadt Calydon was den Tempel ban 

Apollo Lathtea , ende inde ſtadt den Tempel 
Dianz, diemen alderhande dieren Wilde ende 
tamme ofſerde / alg oock veelderhãde Krups 
den / ende fo eenigh Dier / op den Altaer lig⸗ 
gende / quam te ont vlieden / moſt het weder⸗ 
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om gehaelt Wozden/opdatalleg te vecht hole 
bracht morbte worden. 
Te NaupaCtum eerdemen DÉ God Neptu- 

nus, alg oock Dianam, ende Venerem in kups 

len onder D'aerde. Daer was oock eenen 
Tempel Efculapio toegetwpet. : 
De Orchomeniers hebb dapper Crijghſ⸗ 

lupden geweeſt / ende machtigh in Bupterpe/ 
fo dat de Thebaners langen tüdt haer cynf⸗ 
bacr moften zijn / tot dat Hercules haer ban 
deſe Slavernye verloſte. Sp hadden een 
Tempel den Gratie toegeepgent, 
De Lebadiergbebben opt meer bermaert 

geweeſt in Duperftitien/ alg ín eenigh ander 
Ding ; bermitg de Griechen van fodanfger 
humeur waren/ datſe geloofden / het ware 
middel om fich onfiervelijck te maken/ te bez 
ftaen in't binden ban eenige nieuwe Ceres 
monien ofte Gods-Dtenft. ‚ 

Alhier vontmé,de SpelonckeTrophonie, 
in het welche niemandt dalen en mochte/ 
{onder fich eerft int Hups / dat op Ben ingang 
“Ber Dpelonckeftondt/ onthouden te hebben: 
(Dit Hups dé Genijs ende Bone Fortune toez 
Lewpet) eft ternlë bp ſich daer onderhielt / 
moſt hp kups ende faber leben / ende fich fn 
Warme Stoven baden;moft oock Trophonie 
ende hare kinderen aldaer offerhande poen: 
Ende hier benevẽs noch aen lovem Regem, 
Apollinem,Saturnum,ende Cererem Europia- 
cam, Diemen fepde dat IPinnemoeder Thro- 
phonie geweeft was: Alſmẽ Offerhande des 
De/mofte den Prieſter daer bp zijn/op dat hp 
D'ingewandt Han pederBeeft doorfage/efi diẽ 
Die afgaẽ wilde / te (eggen of Gp Trophoniam 
Boet-jonftigh binden foude/ ofte nict. Ho 
pemant deg nachts wilde ingaen/ Die mofte 
genen Ram op de Speloncke offeré/ eñ Aga- 
medem genroepen; eri hoedanigh geluck oock 
De voorgaende Offerhanden te kennen haddé 
gegeben/ fo defe met de Hoorgaende niet en 
actoydeerde / fo en wafer nocl) nietg gebore 
Dert ; maer ober een Komende / mochten ſp 
met verſekertheydt inde Speloncke dalen, 
Den gené díe dan neder-dalen ſoude / wiert 

terft geleptaen de Aiviere Hercynna, daer 
De Priefterg hem met olpe falfden/ ende moft 
han twee 13, jarige Kinderen / upt de Stadt 
Lebadien gebooztigh/ díe fp mercurij noem: 
den / gewaſſen worden met het water upt dez 
fe Aiviere. Waer naer enn Wiert hp níet ter: 
ftontna het Oraculum gelept/ maer na den 
oorſprong ban defe Bittere /alwaer hy dzines 
kẽ moft (fo fpfepden) bantwater der berger 
telhept; alg vergetende daer mede alle Hoor 
gaende quade gedachten. Daer na dz onck hy 
een ander water/dat fp noemden / des gedach⸗ 
tenig/om alleg te geheugen Wat hp ſien four 
de / zijnde in be Speloncke deſes Ozakels. 
Dan mocht hp het Beelt aenften/ twelck ans 
derſſins niemanden veroorloft en was: Sij · 
ne ghebeden boor Dit Beelt uptgeſtort heb⸗ 
Bende/ ging hy na het Oraculum toe/ ver⸗ 
Kkleedt met een Lynen Tabbaert / met kleyne 
bandekens gegozt / ende Pantofſelen aen stine 
voeten / bie pop de ſelve plaetſe nam. Die 
neder daelde / hadde gehonighde Koeckẽ met 
hem / ende nadat hy daer een weynigh ver: 
toeft hadde / voelde hy ſich alg boorde Gol⸗ 
ben ban eenige (nel-loopende Riviere wegh⸗ 
geruckt / die hem mede nam / ende met zijne 
Stroomen bedeckte. 
Op heerden den felben wegh weder uvt 

die fp ingekomen waren/met de Voeten Loor 
waerts. Terftont ontfinghen hem de Prie⸗ 

| 

Verhael van den Staet des Turcks 
noembden/ der Gedachteniſſe / niet Wijdt ban 
dE ingang der Speloncke/ alwaer fp hem on= 
dervraeghden Lan alles Wat hpinde Sper - 
lonctie geljoogt ende geften hadde. 

Wit gedaen zijnde/ bevalen fp hem den gez 
nen dre laft hadden bemte onthalen/ tot dat 
bp tot fich felven weder-gekeert ware: Defe 
gelepden hem na het Bups van de Gemos ens 
de Bonam Fortunam, fonder dat hp oock die 
kende, die hem ghelepden/ Dienden/ of oock: 
hem felven, De ghene die ín defe Spelonche 
Ginghen/ moften aldaer een Tafereel laten/ 
waer ín alle tgene hy daer gefiëende gehoort 
hadde / gefneden was/ op dat den Naliome⸗ 
lingen eenige geheugents bleef. 

Die ban Cheroneacerden boven alle Gor 
den eenen Koninglücken Scepter/ die fp ſep⸗ 
Den dat Vulcanus boor lovem gefmeet hadde? 
ende dat Ip dien Mercurio ge gebé hebbende/ 
defen laetſten dien Pelops ſchonck/ die gaffe 
Athrez, defe Thyetti, baer na Agamemnoni. 
Sp entimmerden genen Tempel daer voor / 
maer die Prieſter gehofen Wag/ twelck jaer⸗ 
locks geſchiede / bewaerde defen belachelijes 
ken God in zijn Hups / ende Dede Hem dage 
lijckſe Offerhanden/ ſtellende een Cafel/baer 
op fp (Belijck als {neen Maeltijdt) allerhan⸗ 
de Spüſe oprichteden, 

Die Ban cheronea (vermaert door de ghe⸗ 
boozte Plutarchi) hadden een gebzupek/ dat/ 
offerende de See goddinne Leucothen, be 
Voetſter Bacchi, den Werck-meefter Aen 
de Poorte des Tempels bleef ſtaen / roe⸗ 
pende met een geeſſel ín de handt / dat 
noch Slaef / noch Slavinne / noch Etolier , 
brou noch man/ fich vervorderen ſoude ín 
be Heplige plaetfe te treden/ Loozen aleer de 
Offerhanden gedaen Waren. 
Te Platea wiert geotdonneert/tot ef eewi⸗ 

ge gebachteniffe der oberwinninge / behoudẽ 
tegẽ de Perſſianẽ / de Feeſte der Berloſſinge / 
ſteſlende het Beeldt Tovis Liberatoris op de 
plaetfe daer den Slagh geſchiedt wag/ al 
Waer de Griechen jacrlúckg hun Berfamele 
den / ende Dun oeffenden int vennen / metde 
Wapenen aen ’t lijf / ter eeren hares Verlof 
ſers:ende was Hoor ben winnenden cenJdrijg 
aldaer opgeftelt. 
Wat nu Moreabelangt/ men Weet ghe⸗ 

noegh / hoe feer de Corinthierg bare vꝛpheyt 
verdedight hebben. Spaenbaden de Gode 

‚ Dinne Venus, fo Wag oock Iſis bp haer geeert 
in een Bos / daerfp haer offerden. Fnden - 
Tempel Veneris wierdt het oberfpel fonder: 
firaffe toegelaten ; fo datmen ooch aldaer o⸗ 
Ber de dDupfent lichte Drouwen opvoede/ díe 
fich vaneen peder Die tluſte / gebzupeken liet, 
Daer wag oock een Speloncke / 'twelck Pa- 
lemen toegewpet was / ende geloofden dat 
bp fich daer berbozgen hadbe;in welcke Spes 
loncke men ging om ban twüfelachtige fa 
Ken eenen eedt te doen/ Ende die meyn eedigh 
bevonden wierdt/ verkreegh een ſware ſtraf. 

Doe firijdtbaer ende dapper ten ooꝛlogh 
dat de Laredemonters geweeft zijn / hanger 
noegh afgemeten Worden upt de lang· dupri⸗ 
ge authoriteyt die fp ober gants Greciam bes 
houden hebben/ ende fal oock hfer benevens 
bewefen worden upt haer flantvaftiah Gou⸗ 
bernement/ daer bier naer af gefprokenfal 
Wozden. Bare Gymnopedife Feeſten waren 
boven al de voornaemſte / Waer in Jonghe 
Knechtkens ende Jongelingẽ geheel naccht 
danften/ ter eeren Apollinis. Sp eerden ootk 
fn eenen Tempel / ffaende ín ’t ſchoonſte van 

fiers/ ende flelden hem oxeen Stoel / die fp | Be Stadt / de Parcas,alg Clotho, Lachefis, en? 
de Atro⸗ 
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Boebanige 
fprake in 

in Europa. 
de Atropos. Sp hadden oock het Beeldt Mar- 
ts, wiens voeten fp geklupftert hadden / op 
dat hp(fofp fepden) met upt de Stadt en vlo⸗ 
de / ende bp hare vpanden vluchte/ om die 
goedt-Qunftigl te zin. 
De Dochteren oeffenden Haer oock ín 

‘tloopen/(chermen/boogb-fchicten/ende met 
de Lancy omgaen/ op datfe hare Leden bier 
Doo? ten acbepdt gewent hebbende / de Kin⸗ 
Der-teelinge haer fo Beel te lichter ballen four 
de. Defe oeffeninge gefchiede geheel naeckt / 
gelijck alg oock der Jongelingem fonder dat 
eenige welluftige derteſheydt daer upt ont⸗ 
ſtondt. Weſhalden de Vrouwen van Lacede- 
monien booz de kloeckſte ban gantg Griec- 
ken-landr geacht wierden. _ 

Soo een oudt Man fich onbequacm 
bevondt tot de Kinder-teeling/ mocht zijn: 
Wrouwe ban een ander laten beflapen/ op 
dat bp zĳn Stamme boozt-plante / fonder 
Dat hier in eenige fchande gelegen was / ende 
hielt ſodanige geteelde Kinderen alg zijne eps 
gene geteelde, De op-queeckinge der jonge 
Kinderkens wierdt daer fo goedt ende heere 
lück geacht / dat bele Kupden upt andere 

teden aldaer hare Voedtſters quam foece 
Ken ende haelden. Plutarchus ſeght / bat die 
ban Lacedemonien noch bp zijnen túde eenie 
Be Deuntjeg ende Liederen op hare Flup⸗ 
ten fpeelden / wanneer fp ten stride toghen: 

twelck niet ingevoert en Wag/om de Solda⸗ 
ten daer door moedighte maken/ maer op 
datfe in goede ozdze ende met een cenparige 
gefchickthepdt haren vpandt onder d'oogen 
werken (oude, 

Huydens-daeghfe Zeden. 

De Briechen/die noch gebonden wozden/ 
‚ zijn gebzacht in een ellendige Aavernpe/ wey⸗ 
nige uptgefondert / die onder be Venetianen 
bebhoozen. Want den Turck befit het meeſte⸗ 
deel van Grecia, fo wel in 't bafte Landt / alg 
langs de Zee-kuften.'@Cgene de Wenetianen 
befitten/ züns ſſechts eenige Eplanden/ alg 
Corfou,Cepbalonien,Zacyntge,Candien,ens 

De eenige andere/luttel waerdt zijnde. 
Die onder de Venetianen behooren / leben 

wat fachter/ ten aenſien des Godts dienſts/ 
fo Belon ſeght / als de gene die onder DE Turck 
Woonen: Elck levende na de manieren haers 
Der Beeré/daer fp onder fchuplen. Doch is de 
wildighept fo wel onder def alg onder d'ans 
ber / dat nergens niet eene Academie gevon⸗ 
den en Wozdt/fo datter oockniet een meer ſor⸗ 
ge dracght / om zijne Kinderen in Geleerthept 
op te quchen/alg Gare Do0y-ouderen gedaen 
hebben / bie Daer inde gantfche wereldt ov 
bertrefte. 
Sp gebrupeken alle fonder onderfchepdt 

eene ſprake / behalven dat deene wel wat ſoe⸗ 
Gracia noch ter ſpreeckt / alg d'ander/ zjnde hare ſprake 
— hetcude Griecks al vry geiijck: Doch ghe⸗ 

lichen Gare woorden beter noch het oude 
Griechs / alg der Italianen ſprake d'oude 
HLatijnfe doet. 

D'Snwoonderen der Venetigenſe Stes 
den/ ſpreecken fo perfeckt Ftaliaens / alg 
Oriecks/ maer de Bupf-lfeden ende Boeren 
fprefien niet dan Griecks.' Tſelve moet ges 
nomen worden ban Die in de Turckſe Steden 
woonen. Doch hebbende Turcken ende J⸗ 
talianen / ende fp wederom / ban hun bele 
woorden ontleent, 
De Edelen ende rijchfte kleeden haer na 

be wijfe haerder Oberfie/maer het gemepne 
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bolck / fo wel op d'Eplanden/ alg ín ‘tarte 
Landt / en heeft niet van d'oude maniere ber 
Gouden, Sp draghen meeft alle lang hepz/ 
ſcheerende den krupn ende thpoorſte Deel des 
hoofts gladt of. Dꝛagen oock dobbelde ende 
Wijde Mutſen. Hebben Wepnigh Hupse 
raedtg/ gelijck oock de Turcken; Slapen op 
geene Bedden met plupmen / maer op Ma⸗ 
traſſen met blocken gebult. Zin oock feer 
genepght tot den dranck/gebzuptkende wep- 
nigh ofte geẽ water inde felve; Daer ín doch 
de Vrouwen geen deel en hebben/alg die ſeer 
fober ende ſuynigh zijn. Eten oock geel liever 
Dig als Plepg. 
De Mactedoniers / voornemelijck die van 

Albanien , die Wp in Macedonien geftelt heb⸗ 
beu / zjn wilt ende den Scpthiers gheſück: 
Maer dapper ten oorlogh / ende boornemes 
lyck te boet. Zijn feergenepght tot Gooves 
rpen. Hebben een bpfondere fprake/ Die noch 
Griecks / noch Slavoeng en 15. 
D'Inwoonderen van Epyrum,'twelck eert 

beel ban Albanien is / trecken deg Bomers 
met groote Hoopen upt haer Landt / om deg 
ontucht baerhepdtg wille/ende gaen na Ma- 
cedonien, alwaer fp boorde Turtken maep- 
en / dorſſen / ende den Oogft inhelpen. Daer 
naer ín den Herfſt wederkeerende / blijven 
hier op den Winter ende Lenten met haer 
wf ende kinderen leven. Hebben oock cen 
byſondere Spzake/ verſchillende ban Het 
Griecks / die fp doch oock niet en berftaen. 
mt dit Landt komen de Aidonen, Vfocquen, 
Marteloffen, ende Morlaquen, het welck een 
feer vaerdigh bolck is ongetemt/ beguaem 
om alderhanden arbeydt te berdragen/ oock 
ſtrüdtbaer / ende en zin nergens anderg mede 
befigh dan door de Bergen ban Albanien te 
firoopen ende rooven / als oock door Bofnien, 
ende Dalmacien , begeven hun oock op Zee 
met Blepne Scheepjens om te vrooben, 

Het oude Gouvernement 
van Athenen. 

Overmidts dat wp't Verhael vã De Bijcke 
dommen / macht / ende Gouvernement ban 
Grecia gerfet hebbẽ tot de generale aemmerce 
kinge ban den Dtaedt deg Turchg/ ’twelek 
Wp tot op ‘tepnde paren; ende bat niet regen” 
ftaende vele / die weten hoe wyſſelck die van 
Athenen ende Lacedemonien hun ſelven bes 
heerſt hebben / daer naer verlanghen moch⸗ 
ten / heb ick voorgenomen alhier het Gou⸗ 
vernement deg eens ende deg anders inte 
boegen / op dat tot dit Werck nets en foude 
Bonnen berepft Worden van 't gene Daer in 
noodighendebrguaemis. 

Athenen is vooztiĳbte eertijdts gheacht 
ende geregiert geweeſt door ſeer verſtandige 
Mannen /die hare Republique veformeerden. 
Men eygende het begin ende opkomſt deſes 
Stadts Minerva toe/ om te kennen te geven/ 
datſe van De wijfhepdt ende Hoorfichtighepdt 
gebouwt ware Geweeft. Thefcus heeft Wel 
zijn weder-oprichter geweeſt doch Solon 
beebt haer nochmeerder nuts want hy de A⸗ 
thentenferg fodanigen Wetten gaf/ datfe ane 
dere Holefteren net geſchreumt en hebben na 
te volgen: Ha be Fomepnenfelve/fonderende 
haven Staet/fonden hare Gefanten daer Dee 
nen / om de Wetten ban Solon te bekomer, 
De ſelve her door erhkennende voor de treffez 
lüchſte / die ter wereldt waren, Diet ditg dan 
de ordre van deſe Republiiue. 
De Athenienſers hadden vermaerk om 
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bun felven ooefpronckelijche Inboorlingen 
Dies Landts te noemen/ ende niet Gefpzoten 
upt eenige andere Natie / nochte uyt een an⸗ 
der Landt aldaer gekomen / ende wierden 
dop dzie Ramen onderfchepden:d’eerfte wa: 
ten be Eupatrides, dat zijn Edele „ende waren 
fodanigh te Achenen, alg de Patricij te Ro- 
men : De tweede Geomores, dat zijn Landt: 
lupden / om datſe eertydts een deel Tandts 
bezeten hadden in Attica om te bouwen. De 
derde Waren de Ambachts-luyden , ofte Di- 
miourges, maer defen naem beteyckent oock 
Tollenaer. De gene die d'andere in eer ende 
Ouderdom te boven gingen/ noemden ſy De- 
mogerontes, als aeds-heeren/ die van het 
— een Souverepne autozitept ontfin⸗ 
ghen. 

Deſe Ramen hebbenſy bewaert tot dat de 
Factien onder haer opgerefen zijn / Waer 
Doo? tuffen de Ge publague ende het gemepne 
bolck een fcheuringe gefchtebt ís / De welcke 
duyrde / tot bat Draco de Magiſtraten 07: 
danneerde/ende maecktédat de Athentenſers 
een Oligarchiam opzichteden / dat fs*/ cen 
Opper-macht/ beflaende fn Wepnigh per: 
foonen. De namen der twiſtende waren Pe- 
diees Diacrics,Parali ende Etimorij. D'eerfte/ 
alg de machtighfte deur hare rjckdommen/ 
flonden de Oligarchiam toe, Me Diacries wils 
ben een getmepn Gouvernement hebben/ alg 
berftooer zijnde bar de machtighſie het voor⸗ 
fitten inde Gepublique hebben fouden. De 
Parali, vallende nu aen D'een/ nu aen d'ander 
züde / hieldenſt met Die't haer goedt-borht/ 
elettende aldus dooz haer epgen bephepbt/ 

ooclt der anderer. Ondertufien ig alleg op 
den hals ban de arme Etimorios geballen/dfe 
de minſte ín macht waren/ want fp alle Jarẽ 
Het fefte-deel haerder goederen de machtigh⸗ 
fie often geben. Heeft van Haer Polybium 
1D.6, 

Om deſe beroerter wille / hebben fp haer 
Moeten begeven onder een Monarchye / fo 
dat epndelijck met bewilliginge van alle ende 
éen peder/ bpfonder ban t gemeyne bolck/ 
Solon tot het Gouvernement geroepen is/ 
fo wel am zijne oprechtigheyds wille/alg om 
dat hy nopt pets bewilltght hadde ’tgene tot 
nadeel deg volcks ſtreckte. 

Alhoewel bp nu dit Ampt weygerde / fo 
Wilde hp nochtans de Republique niet laten 
Bienen / boornemelnek nu dte gehheel-bp na 
berloopen wag/ende poeghde de felbe te her⸗ 
ftellen/fo Boo? zun Looefichtighepdt/a'g door | 

Doch nam hp vooral boo: | zijnen Gaedt. 
ten/ die gene op te beuren / die door de wacht 
ber Aijcke verdruckt Hadden geweeſt; fo dat 
bpeen Wet maeckte/ door de welcke hp alle 
de berbinteniffen der arme Lupden acn de 
Aijcke Voor nul ende Han geender waerden 
berfilaerde / al waert fchoon datfe hare Li. 
Hen berpandet Hadden gehabt; ende ordon⸗ 
neerde/ / datmen geen recht fonde voord-aen 
hebben op de vryhe ydt der Perfoonen/ oock 
om geenigh irtereft/ hoe’t pock ware. D'cer⸗ 
fle/ Die hp defe Wet openbaerde / cer dat hyſe 
ubliererde/waren gerroemt Creo Copides ; 
och ſommige ſeggen / Pat de Lupden ben 

lager conditie/ Baer ban hare ſchulden moch⸗ 
ten bebomden/ ende det omm die oorſaecks Wil- 
le den Dede des gelts berhooght wierdt/ fo 
dat Det gene te vooren 70. Drarhmen waer: 
digh was / daer na Geacht Was op roo. erde 
be ſchulden wierden betaelt tegen den cuden 
penning. Ende bermits alle Wet-gevers 
moeten beginnen een goedt Exempel te Jee 

\ 
| 

Verhael vanden Staet des Turcks 
ben doo haer ſelven / heeft hp bant zijne ſes 
Talenten gouds uprgefchoten;de welcke ons 
trent de 45000, Kroonen bedragen : Op dat 
alfo de ijtke Dier door bedrogen fouden 
Wozden hem nate bolgen:“ Tweltk eynde⸗ 
(ek gebeurt is / ende is defe Wet ban een 
peder metgroot genoegen aengenomen Ger 
dh / ende onder de geheplighde dingen gee 

elt ig. 
Daer na verdeplde hp het bolck fn bier 

leden; wieng namen Waren Pentacofiome- 
dâmnes,Hippes,Seftites,enbe Tithes:D'eerfte 
waren rijck vijf-honbdert Olp-pipen/ ende 
Waren naeft de Baedg-heeren geacht, De 
tweede Waren zoo: @lp-pipen rijck / ende 
moften boo? de Hepubligue een Gupter ten 
Oozloge houden. De derde waren 130, Dar 
tenrijtk, Van defe en verhaelt Ariltoteles 
niet. De bierde baren de Ambachts-lupben/ 
ende betaelden aen de Mepublique een Krs⸗ 
ne jaeclijcig/ maer en mochten om bare are 
moede wille nopt in geen Bedieninghe van 
Ampten komen / ſo lande die Dupgde: 
Ende aldus heeft Solon He bp-na vervalle⸗ 

ne Gepubligue wederom gants ende gcheel 
op de been geholpen; ende op dat de macht 
van't goedt-binden der wetten te grooter 
mochte wozden/ alg hy den Adel ende den 

gemepnen volcke op-lepde/ heeft hp die de 
eerfte doen goet kennen / míts haer beloo⸗ 
bende de geduprigheydt der Tafelen / ende 
Aen d'andere / haer hope gebende op de upts 
deplinge der Attiſe Delden. 
Bebbende nu berklaert Hoe het bolck ín 

tufte gebzacht was / laet ong nu eens fien het 
begin ban be Bonden ofte Tribus: ì 
Alle Steden ende Volckeren (fegbt Titus 

Livius) zĳn gewoon boo? te geben/ datſe gee 
ſproten zyn upt eenige doozluchtige Man⸗ 
nen / ofte voorwaer van die / die de ſotte oudt⸗ 
hepdt ondert getal der Goden geſielt heeft; 
derhalven hebben vele tot haer Beſtherm⸗ 
heers genomen/ fo Iovem, Martem, Mercu- 
rium „ Palladem , Vulcanum „ Venerem; 
ett. 
De Athenienfers hun ntetmet een Doo 

lucbtighept bernoegende namelick met Pal- 
las, hebben noch hare Bonden / ofte ſtadts⸗ 
gedeelten / met berfchepden namen bereert/ 
treckende die ban bermaerde Belden, wieng 
gedachtenis onder dE menfchen snfterbelijck 

| Was / niet om Haer opgererhte eer-beelben/ 
maer om hare deughde / ten epnde De Andere 
hun navolgbden/ ofte dooz nabolginge oock 
overtreffen mochten. : 

Maes warender inden beginne maer vier: 
D'eerfte wag genaemt Cecropidis , ban den 
ouden Koning Cecrops: De tweede Autoch- 

|_toz,bat is / ooꝛſpronckelyck Fnboozling: De 
derde, Actcus : De vierde Paralicus, Welcke- 
vier namen naderhandt elck noch onder· ſich 
gekregen hebben/banWwien bare Namen feet 
beelderlep (Doch meeft onfeker ) geftelt 
Worden. : 

Ware Magiſtraten koſen (pop drieder⸗ 
hande wſe / namelijck / by lotinge / by de meer 
fie fien men des volcks / ende bp verkieſinge 
ber aenffenlijchhepdt : Bp lotfnge Wierden 
be Magiſtraten gekoſen / die vonnis geben 
moſten. Ende wierdt den Gaedt / die aldus 
geſoren was / genoemt den Kaedt Lan vijf 
hondert Mamnnen. Br de meefte ſtemmen 
des volcks boſen ſo de Kapiteynen / Veldt⸗ 
overfenserde Generalen van' t Hepr· Die bp 
nerkieſinee van aenſienljckheydt ghekozen 
Wierden dat is / om Adel ofte rckdoms wil⸗ 

le) wiers 
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le) wierden genoemt Choragi, ende waren 
@p-fienderg Lan openbare Spelen ende 
Offerhanden / in welcke fp groote milbthep: 
ben/ ende deft igheyt gebrivckten; ende deſe 
waren thien ſterck. ke 

Bier ſietmen dan / dat de Gepublijcke bere 
famelt wierdt ban deſe drie banden. Want 
de Bechters befchermbden de ſtadt door vez 
den Boog het ongelück der Borgeren / gebup⸗ 
ren / ende uytheemſe. De Soldaten bewaer⸗ 
den ende vermeerderden de palen haers ge⸗ 
bieds: Den Gods-dienft fupvetde De Zie⸗ 
len. Laet ong nu vervolgens handelen van 
deſe Ampten / heginnẽde Lan de Árcopagiten: 

Wat de Den Bacdt der Ateopagiten was om hare 
Arcopagitz ſtrengheydt ende gerechthepdt bp alle Hi⸗ 
getweeft sn, ſtorp· ſchrijvers opt bermaert: Ende alfa 

die In grooter achtinge waren, alfo hebbenſe 
oock groot ín getal geweeft/ doch is onſeker / 
hoe Beel de felve geweeft zin /Want fp nu dus 
Beel / ende Dan foo beel waren / vermits de 
Thefimothetes op haer Teben ende Wandel 
acht namé/ fo daiſe oock wel om gierighepts 
Wille afgefet wierden. Baer epgen materie 
ban firaffen was / ban bergiftigen/ moorde⸗ 
rpen / quetfingen/ berraderpen/ rooverpen / 
aenſlagen tegen t aderlandt / ende dierge⸗ 
lütke dingen. 
Sp oordeelden terſtondt / de beſchuldingen 

ende tupgen gehoozt hebbende / ſonder appel: 
Mochten haer tot geen mede-liĳden laten bez 
Wegen. Den Ozatozen wag oock berboden 
eenige Voorfpzckinghen te ſoecken / om de 
Bechterg te bermorwen. Haddẽ haer Bechte 
plactg inden Tempel Martis , ende en faten 

„ Maer drie dagen ter maendt. 
Valermus Maximus ſeght oock / bat deſen 

Bacbt de ſorge be bolen was / om te letten. op 
aller Borgeren Handel ende- Wandel binnen. 
Athenen, waer ban elck ſich onderbieldt/ en: 
de haer bermaenden eerlijck te leven / op date 
fe alfo altijdt rekenſchap haer levens nioch⸗ 
ten geben. 

Taet ons nu kannen tot de Nomothetes, 
welcke neem veelderhande ampten bervat, 
Suidasfeght/ datter dꝛie Nomothetes waren 
te Athenen, alg/ Draco, Solon, „ende Afchil- 
lus, niet ben Poeet / maer cen ander Inboor⸗ 
ling ban Achenen. 
Beneyens dit verſtonden die ban Athenen 

door dit woort Nomotheta een Vergaderin⸗ 
ge ban rooo. Borgeren/ ende haer Ampt 

_wag/de Wetten te doẽ achtervolgen / die te os 
verſien / beranderen/ Ende te ſtellen / na dat fp 
oordeelden die noodigh te zijn. 
Laet ons hoozé/ wat Budeus verhaelt ban | 

Bet Ampt haer Ampt ; dit zijn ban zijne Woozden: Dc- 
Bet Nomo- mofthenes ſchrift / dat Solon onder andere 
ri upt Dingen ordonneerde/ wanneer een Wet den 

*O, Poſcke boozgeftelt foude Wazden / De ſelve 
eerſt van Den Wet-gever gelefen foude wor⸗ 
den / daer naer geſchzeven op eenige plaetſe 
bande Stadt, daer het meefte bolck bp een 
quam / eñ datfe dẽ Secretaris ban te lefé fons 
ve geven / op dat/ bpaldien pets niet wel en 
was/hetfclve berbholpen mochte worden/ enz 
De dan ten lactften den Nomotbetes getoont 
mofte worden / om Lan haer geapprobeert te 
worden / ende Daer door Dan onderhouden 
mechte worden, 

Bet Amp: Defe Nomothetes gerfeheelden oock bart 
Ber Nomo- De Nomophilaces , want Wat Die gene boor 

Been, bek NE ene * ie wijk —* werck 
geſtelt / twelck alleen haer werck Wag; Haer 

—— Bpperſie —5 — een Linnen Bonet. 9 
Mannen. Daer na warenbder soo, Mannen / om ken⸗ 

| 

601 

niſſe te nemen ban de tivile ſaken / ende de daz 
gelijckſen wandelder WBorgerpe : Deſe was 
ren oock fomWwijlen Lieutenanten der Ateo- 
pagiten;, ende wierdt door hare beelljepdt bes 
let / dat de ondeughde geen plaectfe en mocht 
hebben. Ende om dat fo een groot getal bp 
een bergadert zijnde / niet wel en konde alle 
noodige (aken verhandelen / fo Wietden (p fri 
thienen verdeplt / te weten in peder Bondt 
vuft igh / die haer dagen hadde / op Welcke fp 
bp eenn Quamen/die deg jaers 35. Waren. Des 
fe so, kofen dan wederom thien upt haer, Die 
pegelnek sinen dagh Preſident was; Ende 
als fp dit Ampt uptgedient hadden/ Waren fp 
Op ſienders (fo fonumige Willen/ ban toe 
Eh hamer van tgemeene gelt/ ende diers 
gelncke, Í 
Vermits dat het getalder civile laken daz 

gelijckg aenwieg /ende de vijftigh niet mach⸗ 
tigh genoegh en waren om Die alle te bere 
hoozen/ fo namen fp noch tot haer hulpe/ 
44. Seghs-lupden ofte Soc-Mannen/welte 
ke ommige doo? lotinge Gefte tt Wierden/ an⸗ 
dere berkozen . Defe Mannen mocſten ober 
de feftigh jaren oudt zijn/ende ban onberifper 
Weken leben: Sp hielden Geur dagelijcks ter 
plactfen/ daermen pleptede/ alwaer de gene 
die heur gebreck hadde/ een deel terftont kies 
fen mochte / om hare fake te middelen : Die 
oock haer vonnis niet naer en quam / Wierdt 
geftraft ‚ Maer díe bp lotinge gekoſen was 
fen / en vermochten geene ſaken te examine⸗ 
ten/ maer wel die aenden Haedt oer te dza⸗ 
gen/op Bat fp daer ban oozdeclde. De Griec⸗ 
ken gebruptkten in plaetfe van Goude ofte 

Silvere Looten/ witte ende Warte Bonen 
De Zitieres waren onderfoeckerg Ban dine 

gen / Daer de nature eens faechg niet alg te 
‚klaer en was: ende fo pemandt der Goes 
mannen Die gekoſen Waren/ pets hedzeef dat 
deſe Ordze niet en betaemde/ Die wierdt of 
fwaerljch geſtraft ofte met grooter fchanbe 
upt het geſelſt hap van d'andere verdreben. 
Daer waren oock Kapitepren van Gas 

lepen/ genoemt Trierarci, Waer bant getal 
onſeker 18; vermitg die na eps des tijds ende 
noodg/ bermeerdert ende vermindert Wiers 
Den. Alg het brede was / heerſtenſe ober die 
plactfen/ daer de Schepen fil lager; ende in 
tijde ban Oorlogh gehoorſaemden fp deu 
Pelbt-overften: Defe moeften de Galepen 
laten bermaften ende volck daer opſchicken / 
tot koften bande Hepubliche. Dit Ampt 
allengfkeng vervallen zijnde) fg ban Demof- 
thene epndeljck opgebolpen/ die ober de ge⸗ 
koſene tot Dit Ampt ecn nieuwe Wet ged 
maeckt Geeft/ gelück geffen kan wozden in 
Oratione teghen Afchinum. Siet ghy wel pemofthe: 
(fepr hp) ghy Athenienfer;hoe veel nuts ick u nes in Afchis 
verworven hebbe, gouvernerende uwe Repu- uum, 
blijcke: Wancfiende her gebreck datter was, 
in faken behoorende tot de Zee, ende de Bor- 
geren vry van Schattingen, betaelt hebbende 
weynigh gelts,ende dat die gene die tamelijcke 
middelen bebben , defen laft ontfangen ; dat 
oock hier door uws Republijcke hier door 
verflinde, heb ick een Wet gemaeckt door de 
welcke de Borgerye genoodt-druckt was vol- 
gens hare opgeleyde taxe te betalen ’tgene 
billijck was, ende hebbe den fchamelenbe- 
fchermt voor ‘tongelijck,datfe daer door ver- 
kregen. _ Een wepnigh lager/ fpzeecht bp 
noch heel hlaerder: Door d'eerfte Infertinge 
der Wetten , pleeghtmen gelijckerhandt de 
onkoften der Galeyen te betalen, waer toe de 
Rijcke niet dan fcer weynigh en gaven,tot dat 
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de Schamele met laften onderdruckt waren. 
Maer door mijne Wet wierdt geordonneert, 
datmen eens yeders goederen waerdeeren fou- 
de, ende dat diegene, die te vooren het tien- 
de deel van de onkoften der Galeyen gedra- 
gen hadde,nu met twee deelen in't geheel vol- 
doen foude konnen. Hierom en wildenfe 
eerst Geen Trierarchi, maer Contribuanten 
genoemt Wozden. 
Pollux ſeght datter tfen FPannen waré/ die 

Nomophylaces genoemt waren / bat is Pee 
fidenten: De tien Mannen (fept hp wierden 
uyt veder Bondt gekoren,ende den Kancelier 
was de elfite. Defe elf Mannen waren ger 
Wick die gene / Diemen in Veanckrijck Pro- 
vofts-des Marefchaux noemt. Ware Sit-plactg 
noemdemen Nomophylacion. 

Suidas noteert dat Defe Namophylaces Han 
d'andere Verfchilden; Want Die de Gechters 
dwongen na de Wetten te leven / ende deſe 
dwongen het gemepne bolck. 

Dare verkieſinge Hing aldus toe / men or⸗ 
Donneerde eerft de Derkieferg/bp lotinge; de⸗ 
fe riepen haer op / ende hare Ramen fn een 
vat gelepdt zijnde / Wierdenfe dan Wederom 
opgeroepen ende ecn fot boo? haer getrocken / 
bolgeng de flemmen. Niemandt en mochte 
tweemael ín cen Jaer Pzefident zijn / gedupe 
Fende welck Ampt hp altijdt achter hem 
droegh de Sleutelen bant Kafteel van de 
Schat· kiſt / ende van't ſegel des Republijtks. 
Dewnle nu genoegh geſproken is vande 

Wetten / laet ong nu eens inſien het Formu⸗ 
lier ban haren Eedt /tweltk Demofthenes 
in deſer voeghen ſtelt: 

Tyrannen nochte hare voornaem- 
ſte, en ſullen nimmermeer door mijn 
gunfte ofte hulpe inde Republijcke ge- 
aſſiſteert vvorden : noch en fal noyt 
aen diens zijde hellen, die door gelt 
het volck van Athenes (al gecorrum- 
peert hebben, ofte die fulcks ordonne- 
ren, ofte het tegendeel gebieden (al. 
Ick en {al noyt toelaten , datmen de 
nieuvve Tafelen, ende de (chuldt-dey- 
lingen,aâive van eenander maken (al, 
noch oock de uytdeylinghe der Attife 
velden ende Huyfen. Icken falgeenen 
Balling vvederom roepen. Ick (al lij- 
den,datmen fodanige uyt de Stadt ver- 
drijve, diedefe Wetten, noch de Or- 
donnantië des Raedts ende volcks van 
Athenen, niet en fal vvillen volgen: En- 
de en fal niet lijden, datmen yemandt 
verongelijcke + Ick en fal geen Magi- 
ftraer beveltigen,ten eynde die gene die 
noch geen rekenfchap gedaen en heeft 
van zijn voorleden bedieninge,eenan- 
der hebben mach, of van de Mannen, 

of van die,die tot Proëdres,met de Boo- 
nen gekofen zijn: Sal oock niet toela- 
ten, dateen tvvee Ampten op ecn fel- 
ve tijdt bediene. Ic en falgeen gaven 
ontfangen. Gehoort hebbende den be- 
fchuldiger,ende verantvvoorder,(al ick 

vonniffen, fohder genegentheytofte 
uytfonderinge der perfonen , fo hacit 
ick den fchuldigen bekent hebbe, vol- 
gens mijn plicht. Ick fvveereby Zo- 
vem, Neptunum ende Cererem, datfe my 
uytroeyen met mijn Huyf-gefin ende 
Kinderen , fo ick de voornoemde din- 
gen niet en onderhoude. 

Dit zijn De woorden Demofthenis: Ende 
dit fp genoegh bande tien Mannen ende haer 
Ampt/ laet ons nu eens verhalen de Vergas 
dermgen / om de fiemmen te berfamelen. 

Ilacus ende Iliafos was de grootfie Diets 
fchaer/ ín welcftede publijcke Ponmffen bere 
handelt wierden door zooo. ofte 1500. Looze 
naemfte Boygeren. De loten / die ſpgebruyvck⸗ 
ten waren tweederley; bol ende hol: Deſe 
lepden fpeerft in ten bat ende daer in twee 
Emmers / d'een Van hout ende d'ander Lan 
Koper. Den Wtlegger ober de Oratie De- 
mofthenis mepnt datfe boor Steenen/ Boo⸗ 
nen gebzupckiten/ te weten witte ende ſwar⸗ 
te/ Om dic te onderfehepden / gelekt oock de 
hefft der Steenen/geheel/ ende d'ander Helft 
bol ende gebzoocken was: oock dat Chiame- 
(tai betepckent/ een Magiſtraet berktefen 
Booz lotinge van Boonen, / 
In peder Bondt wag eenen Apodettis, 

ende waren gelijck als hier de Ontfangers 
ban De Cijnfen/ ofte alg JPondt-gaerderg: 
Want na dat fp Lande Bepublijcke Brieben 
ontfangen hadden / twoelck haren Laft was/ 
ende dat geldt Lan noode was / ompetgte - 
verrichten / dwonghen (pde gene Die aen de 
Stabtten achteren waren/ dadelijck na bere 
mogen te betalen / ende dit Wierdt dan ban 
ben Onder- Griffier aengetepckent: Maer de 
bebeplingen han andere Rekeningen wiers 
ben den Logiftas opgedragen. Dele Apode- 
ctes verfeheelden Ban de thien Mannen hier 
in / datſe wel ontfangen / maer niet dwingen 
en mochten, 
Na befe wierden geftelt DE Threſoriers 

Oorloghg-Mapitepnen/ Hout-belierg/ ende 
@ntfangerg van de gefchencken. Daer naer 
Waren de Logiſtæ, ofte RHeken meeſters / tot 
thien toe / upt elck Bondt eenen genomen, 
Booꝛ deſe moften alte Magiſtraten dertigh 
dagen boor’ tuytgaen ban haer Ampt / res 
Renfchap doen Van alles watfe verhandelt j 
hadden. De Eutines waren ober fodanige re 
kenfchap (ſeght Ariftoteles) baer negen Priu⸗ 
ten bp waren/enbde ban den uptgeef ende ont» | 
fang ban fodanigt Bagiftraten/ alsfulche 
il bedient hadden / rekenſchap gefchtee 
en moſte. 
Daẽär waren twee Logiſtæ (ſeght Pollux) 
ín Athenen, d'een verhandelde De ſaken des 
Senagets / ende d'andere die dingen / die daer 
bupten waren, Ende Wierden beyde Ban den 
Naedt gehorẽ / opp batfe de rekeninge kan deu 
dan en bandel der Hepublijcke overften 
moebten. 
WMen kanſien boebanighGet Ampt de Lo- get inpt 

giftas gewecft ig in de Marie Efchinitegen der Logiſtas. 
DemofthenemendeCtefifontem: Ten eerften, d 

fepdt hy / gebiedt de Wer, dat den Raedt der 
Arcopagitz fy-befchreven by de Logiſtas, en- 
de niet vry en {y van haer rekeninge te geven, 
ende dier wil fy datde Logifte Meefters zijn 
van defen eerwaerdigen Raedt‚ende daer neer 
dat de soo. Mannen rekenfchap geven, van 
haer Magiſtraetſe hap. Want de Republijcke 
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miftrout haer dermaten van de gene die geen 
rekenfchap gegevé en hebben van die dingen 
dieſe verhandelt hebben , datfe gebiedt , dar 
die Luyden terſtondt uyt de ftadt vertrecken, 
datfe geen. macht over hare goederen behou- 
den, nochmiets den Goden toe-wyen , veel 
min hate Slaven vry-maken, maer dar alle ha- 
te goederen voor de Republijcke verbeurt 
zijn. Yemandumachfeggen, dat heeniet re- 
delijek en is,dat die gene,die niets uytgegeven 
noch af-geeyft en heeft voorde Republijcke, 
rekenſchapdoe. Doch niemandt en behoort 
vry te zijnvan deftadt rekenſchap te geven. 
Ende een weynigh daer naer : Men behoor- 
de, ó Demofihenes „den Publijcken uytroe- 
per te laten verkondigen, volgens des ftadts 
gewoonte, offer oock yemandt was, die hem 
wilde ofte wifte te befichuldigen. 
-HAoorwaer / indien defe Wet onder ont 

plaetfe hadde/menbdedteberpe der Pachters / 
ende geler andere/ vermijden ſoude; Looze 
nemelnek foomen maer eenmael de klachten 
Der Gener die haer konden aenklagen ende 
verwinnen / Wilde aennemen. _ 
“Maer waren oock onder · Griffiers / ende 

Die moften ín alle voorvallen / op het bere 
foerkber Pritanes,de rekeninge ban des ſtads 
Ankomften Loot den bolcke verhalen, Suidas 
ſeght dattereenen Was inden Aaedt / ende ee⸗ 
nen anderẽ Ín De Publijcke Bedieningen: bee 
—— dat peder Bondt nocth zijnen Secre⸗ 
aris hadde. 
Daer een ootk Demarci, ofte Bondt⸗ 

meefterg. In peder Bondt Hadden twaelf 
Nacraires geweeft/ oer de welcke eenen De- 
marcus mrumandeerde. De Nacraires Waren 
gehouden ín tijde ban Oorlogh voor de Mer 
pPublijeke te berforgen twee Paerden ende 
een Schip: fo datter 120, Nacraires , fo veel 
Deimarci,fo beel Schepen / ende 240. Paerden 
in tdt ban Oorloge / behalven die upt des 
Stadts Schat⸗kiſt onderhouden Wierden, 
Op dat nu de Demarci gelt ban tuolek met 

minder rafernpe Brijgen mochten/ ſchreven 
fp eens middelen ende vermogen op / fo bin 
nen ale buptende Dtadt, Met geldt nu ont: 
fangen hebbende/Wag haer tweede Ampt / al⸗ 
lede Jongelingen aen te tepckenen / dien de 
jaren toelteten hare Erfgoederen ende Duc 
teffien te vegteren / ’t welck tot groot vooz⸗ 
deel vande Bepublijcke fireckte/ want het en 
Was den onder-jarigen niet veroorloft / Die 
geen erbacentbepdt en Hadden/hare goederen 
te handelen / fo lange alffe niet dan tot vers 
Bempen der ſelve beguaem Waren. Welcken 
ouderdom genoechfaent ende feeckerlijck ges 
Weten konde worden / Want alle die geboren 
Wierden / teptfienden (p in een Boeck / dat 
daer toe geordonneert wag: @ock waft haer 
hier ín nut/Datmen daer Doo? oock De verkie⸗ 
finge der Soldaten / Han die tert oorloge bez 
quaem waren/ Doen Ronde: Twelck by den 
Turcken noch onderhouden Wordt / weſhal⸗ 
ee je oock overvloedt Lan goede Soldaten 
hebben. 
Daer waren oock thien Ephtites ofte Creo- 

fles; Defe Auden de fchulden/ maeckten ende 
overfagen de Befkeningen/ vermeerderden de 
Cijnfen ende Schattinden: Wanneer be vekez 
ninge boor den Logiftas gedaen was / wierdt 
haer het geldt toe-Qctelt. Sy hadden eenen 
Griffier die Haer alle namen aenfepde ban 
een peder / op bat elck na zijne middelen ges 
feat wierdt. ' 
efen Griffier hieldt Rekeninge ban het 

Kooꝛn / dat een peder tot de gemepne Koorn: 
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folder geben moſt. Die dit Koorn handelden, 
noembde-men Sityomeres, die het bewaerden 
Sytoſilaces, ende daer tbewaert wierdt / Baro⸗ 
fylacia: Die laft hadden om die door de Stadt 
te laten vervoeren / wierden Sitones genoemt/ 
bat ig Verforgers van Lijftocht, Die oock bp 
den Romeynen in ſo grooter achtinge ende 
autbozitept waren / alg ín hare Hiſtorien os 
verbloedelijck te fien ig, 
Nu komen wptot de Jongelingen / die in 

de Begifteren aengetepckent waren. Eer dats Bande Jon⸗ 
fe haer Erfgoedt mochten aentaften om te gelinafcbep 
Gouberneren / moftenfe tzee jaren inde om⸗ binnen A- 
igahende Wanden om-Wandelen/ om te thenen. 
leeren met de wapenen omgaen / ende Wiers 
den ban Haer athtiende jaer af tot het twine 
tigbftegengemt Periopoles, Ephodes, Ephe- 
bes ende Epifcopi, alle ban Wegen datfe de 
Landen Zingen befoerkern ende door wande⸗ 
len? Na defe tweejaren / Berkregen fp den 
naem van Lifiarchotes, om datmenſe dart 
'tgeniet ban haer Erfgoedt liet: Ende wan 
neermen haer de macht om daer ober te diſ⸗ 

XXV. 

penſeren / gaf / deden fp deſen Eedt: Ick ſal my Sedt der 
nimmermeer ſchamen de wapenen te dragen: 
Ick fl mijnen Capiteyn , daer ick onder ge- 
ftelt fal worden ,nimmermeer verlaten. Ick fal 
voor mijn Vaderlandt, of alleen, of met 
meer, (tijden: Ick fal trecken tegen dat Landt, 
daer men my henen fenden fal : Ick ſal de bil 
lijekheydt der eeuwighe Vonniffen toeftem- 
men: fo yemandt de Wet niet en gehoorfaemt;, 
ofte die te niet wilde doen,dat fal ick beletten: 
Ick fl de Wijfe mijns Vaderlandts altijdt 
aenbidden: _, 5 
Daer weren noch, ín ‘t particulier fet 

Mannen / diemen Lyliarcos noemde, Defe 
fo dickmaelg alg den Hoogen Haedt ſich ber⸗ 
famelben/ mochten noch dertigh Mede⸗ hul⸗ 
pers kíefen/die met cen Tooden draedt Die gez 
ne ſtraften / Die leup ofte traegh Waren om de 
Wetten aente hooren / ende inden Haedt te 
komen; die dâu daer na geftvaft wierden. 
De Wierfchaer bek Elices wad hervuit 

met Tefmotheres,ende den Koning comman⸗ 
deerde aldaer. Dp wag so: voeten Wijbt van⸗ 
be Beebters/ op dat de tegenwooꝛdighzijnde 
Officiers acht namen/dat niemandt tot haer 
en quaem / voor hp en hadde zijnen Echt 
gedaen. 
Daer waren negen voornaemſte Mannen / 

die tot dit Ampt niet en mochten ghekozen 
Worden / Hooy (pen hadden gefwezen/ datſe 
gheboten waren Han Atheenfe Dader ende 
Moeder / dat oock hare Woorfaten Athenien⸗ 
fers waren. Daer na vꝛaeghdemen hãer / ofte 
den Beſchermer lupiter haten God was/en⸗ 
de Apollo harten Autheur. Men onderfocht 
naer haer boorgacnde leven/oftfe tegens ha- 
ren Ouderen oock weldaden gebrupekt hade 
Den; offe de wapenen boo, haer Waderlandt 
ende hare Altaren aengenomen Dadden/ende 
offe de Ampten / diefe bedient Hadden / oock 
waerdigh waren Jeweeft; So dit alles waer 
te zin bevonden Wiert/namenfe haer aen / en⸗ 
de anderg uiet, 5 

Dele eerſten Eedt gedaen zijnde / voegh⸗ 
denſer bp: Datfe inder eewighepdt de Wet⸗ 
ten moften achoopfamen ; datſe nopt boor 
hoe grooten faeck (p oock voor de Bepublijce 
ke berrichten fouden/ een Gouden Gerbeeldt 
fouden epffen: Datfe in't bonniffen geen Winft 
en ſouden ſoecken. Na datſe dit alleg belooft 
hadden/wierdenfe gheleydt Hoorden Senaet 
in het Berahfiot/Acropolis genoemt/twelck 
het Kaſteelvan Athenen wag / hs 5 

elvige 

Jongelingẽ· 
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felwige beloften noch eens herfwoeren. 

Archontes In het Foꝛt zijnde / hoewel fp alle Archon- 
waren te A- tes Genoemt wierden / foo warender noch 
thenen , als tang feg/die Tefinothetes genoemt waren / de 
te Romen be ſe vende Archon Eponymus , be achtfte Wor 
Dictatores. ning / ende den negenden Polymarcus , ofte 

Opperfte de Ooꝛſoghs. 
Dé Eponymus verſoꝛghde de Spelé Bach- 

chi, Apollinis eñ Diane. erboopde De gez 
ſchillen tuſſen Man ende Wijf / en de Bloet⸗ 
verwanten. Beroozdeelde die gene / die mals 
kanderen upt wzaech-gievighepdt veronge⸗ 
lütkten. Hadden opſicht over de Weeſen / die 
fp hare Mombooꝛs verſorghden / ende Wiers 
Den genoemt Chiron Epitropi, bat fg bez 
Schermer der Weduwen/ ofte anderg Orfa- 
non Epitropi dat í8/Op-fiender der Weeſen. 
Sp beforghden de Weduwen / die naer haers 
Mans doodt ſwanger gebleben waren / dat 
de kinderen / gebozen zijnde / op· gebracht / en⸗ 
de de Weduwen van alle laſten Lp waren. 
Des Koningg eerfte laſt was / fo2gh te 

Dragen ober de Offerhanden Cereris ende 
Bacchi, bolgeng de mantere / met die gene 
die opficht overde Spelen hadden. ade 
Offerhandé/ namenfe kenniſſe ban criminele 
falien/ die de doodt waerdigh waren/ ende 
boor den Arcopagitas Daer toe gefchapen 
ſtondt / want fp over fulcke mifdaedt d'eerfte 
uptfpzaeck moften doen. 
Ben derden Pzince was den Polemarcus, 

dfe prefideerden fn de B, Wandelingen van 
Diana ende Mars Enialius , warit ſy geldofden / 
Dat deſe twee opſicht over den @ozlogh hade 
ben. Sp verſorghden oock de gevechtſelen 
boor het Vaderlant. Want het was eertijds 
een heerlijcke Coſtume te Athenen, bat al de 
gene/ bie/ftrijdende boog het Vaderlandt / ge⸗ 
bleven/ende op 't Bcgifter-boeckt aengetepee 
Rent waren/ bichmaelg met eenige publúrs 
Ee vermakelückheyden verhaelt wierden / fo 
Wel hare Namen / als hare heerlijcke wapen. 
daden, met dupfentderhande lef ende Pig : 
Ende dat maechte dE Jongelingen eẽ bechte 
fpel/ datfe Epitaphicum noemden. 

Benevens dit droegh dE Polymarcus over 
De gedichten ende Liederen/ diemẽ den Fons 
gelingen gaf/ om ín publijcke Spelen te ſin⸗ 
gen, Bp brorht den Arcopagitas gork mede 
aen bie gene/ Die haer gelidt ín den Oorlogh 
berlaten hadden / ende ontbleden Waren/ op 
datſe geftraft Wierden / ende bemoepde ſich 
oock met bele Krügbf-faken. Dock Hebben 
ſommige gefchzeven/dat hp de Bleutelg van 
be ffadg-poorten bewaerde, Laet ons nu 
met eenen van de Kapiteynen verhalen. 
Den Polymarcus wierdt gebolght ban 

twee Colonellen bande Rupterpe / de Welcke 
níet alleen de Wupterpe en gehoorſaemde / 
maer oock het gantfe Leger / ende deſe ſtraf⸗ 
ten de miſdaden / fn alles Waer in de Solda⸗ 
ten haer te bupten gingen. Stelben de Booft- 
mannen ober hondert in ordre / ooch de Kor⸗ 
pozaels/ ende minder Soldaten: 
De Thefinothetes plegen oock deſe Colo: 

nellente berkiefen, dl 
Maer waren oock Hapitepnen ban de 

Volek-planten/dfe het voltk om He plaetfen/ 
pf Die nieuw berkregen waren/ of die onder 
haer gebiedt lange geftaen Hadden/ te doen 
bewodnen / prdonneerden: Derden mede de 
Welden op’t Landt ofte onder De ſtadt / upt/ 
aer Bien het Tot viel. 8 
De Hellanod: verſorghden be geheylighde 

Dingen bupten Athenen, door het gantfe 
Landt ; ontfingen de penningen / bie Daer toe 

gegeben wierden / ende gaven díe daer na aen 
den Choragos , tot berdoeninge Darer offer? 
handen. j 
De Ginaiconomi delibereerden over d 

bebonden wierdt teghen haer gebodt gedaen 
te hebben / wierdt ineen geldt-boete belagen; 
ende oock geexecuteert. 
„Daer wag oock een Wet ober den gang/ 

die mede-bzacht/ dat / foo pemandt te onge> 
fchickt in zijnen gang was / dat bie fn de Boe⸗ 
te ban zooo, Drachmen belagen foude 
Worden. · 
De Ginaiconomi namen achtop de Gaſt⸗ 

malen/op hare genoode / eñ het getal/’twelck 
Atheneus fctjzüftsende fepdt bat be Arcopagi- 
te Dit met haer berrichteden/ gade Aaende 
fo wel het getal op Beuploften/ maeltyben/ 
ie alg op't gulfieh eten ende drincken inde 
zelve, 
„Daer waren oock tien Mannen geftelt/ 

die op alle Koopmanfchappen ende Waren 
baten pzús fielden / 3 dat alles naer zjn 
rechte waerdpe berkorht wierdt: Dat oocũ 
geen quade Ware in plaetſe van goede ver⸗ 
kocht wierdt. Ap beſorghden oock/ dat geer 
nigh Borger meer Koren ende wijn fn Bupg 
ín nam / alg tot 3ĳn onderhoudt noodigh 
was; Dat oock alle ‘toren datán de fladt 
guam/ meer alffer noodigh was publie 
que plaetfen gelepdt ende betwaert wierdt/ 
upt den naem ban De Bepublijcke; ende wiert 
bat felbe ín tijde van noodt dan evenwel boog 
zijn oude Prijs verkocht. 
De Epifcopi, ofte Biſſchoppen / waren die 

vr de forge droegen overde laken der Pro⸗ 
intien. Defe alg Goe-mannen doog alle de 

Provintien Geopdonneert zijnde / onderfoche 
—— wat de gerechtigheydt aengaen 

ochte. 
De Kechts/geleerden ſeggen / dat de Biſ⸗ 

ſchoppen geftelt waren ober alle dingẽ díe te 
hoop gefet wierden : ende bat het ban wegen 
de neerftighepdt her-kemt/Die fp ín alle hare 
dingen gebruyckten / dat de Chziftenen den 
naem ban Biſſchop ghegeben hebben Get 
Hooft van peder Diocelis. ot 

Het oude Gouvernement der 

LACEDEMONIERS. 

De ftadt Sparta,anderffing Lacedemonien, 
was eertijds feer bermaert eñ doorluchtigh 
omde deftige daden ban berfchepden treffer 
lücke Kapitepnen/Doen Geheel Griecken-lant 
bloepbe/ende noch fo veel te meer/ alg Lycur- 
gus, haer geregelt hebbende doo zine Mers 
ten / dorſake wag/ datſe langen tijdt in ſchoo⸗ 
nen doen gebleven is: Maer beginnende de 
ſelve te miſ-pryſen / heeft ſeer haeſt haren 
bal geſien. Hadien nu De inſtellingen deſes 
Wet-gebers — Wwonder-waerdigh ende 
aenmerckelijck zijn / fo bindt ick goedt de 
ſelbe den Leſer voor te dragen / om telaten 
ſien / ín welcker voegen deſe Reyublytke gee 
gouverneert is. 

Eycurgus en heeft hier fn de mepninge 
tan anderen níet gevolght / maer zijnde veel 
eer ban contrarie geboelen/ Heeft gemaecht / 
Dat zijn Daderlandt ín welbaert De andere te 
boven gegaen is Mant wat de bermeerbdes 
ringe der hinderen belangt/ warender hele 
bie hare Dorhterg feet leckerlijck / ende —* 

u 

‚ 

e i bercierfelen der Jofferem ootk van alle an —— 
bere Vzouwen / op dat niemandt pets dza⸗ cieringh 
gen foude/ dat zijnen flaet onbetamelijk wa, ver Diuue 
re / maer kleede fich na zijne middelen: Die wen. 

fl 



Mat Lycur- 

Zus onder de 
Maeghden 

in Europa. 
Wijt opsoeden / op datſe de kinder⸗teelte 
(foofp meenden ) daer door verſterckten; 
maer Lycurgus hier inanderg verſtaende / or⸗ 
donneerde / bat de Drouwen hare Lichamen 

Cor 
de kinder-fchoenen verlaten hadde / ſith bez 
gaf tot alle ontucht / ende ongeregeitheydt / 
ordonneerde / datſe haer tot grooter arbeydt 

ende Vrou⸗ begeben ſoude / ende de leden daer in daghe⸗ 
mene:on, fB Wel oeffenen ſouden / als de Mannen: En: | Wicks wennen: Die oock wepgerigh was te 
neerde/ aene DE fielde daer naer onder den Wzouwenfo | doen bet gene hem opgelepbt mag / en foude 
gaende De Wel Dtrijdt-{pelen/ worftelen ende loopen/ | nimmermeer tot eenige Eerlijcke Ampten 
RE tgen alg onder den jongen Mannen. geraken: @2donneerde oock/ dat niet alleen 

Lichamen. 

Oer de 
Bouwens 
ken, 

Wyiders /dat niemandt en Bouwelijckte/ 
als them gelfefde/ Loot hp en ware tot een 
rijpen osderdonrgekomen/{o Wel be D2ouiu 
alg de Man; Endẽ fo cen oudt man cen brou 
we el daer hp geen Kinderẽ bpenteelde/ 
vermocht eenen te kiefen/ die in jaren / ende 
firachten jonger was / ende dien zĳn vꝛouwe 
thupste breũghen / op dat hp zjn, faedt aen 
haer berlmechte/ende kinderen teelde, Ende 
fo zijne Prouwe onbzuchtbaer was / ende hp 
niettemfn 92pe kinderen bp haer telen wilde / 
fo waggeordonmeert / dat hy / fiende ergens 
ecn bzuchthare Wzouwe/ met berlof hares 
Mans by haer Binderentelen machte. Dier: 
gelijcke dinahen hadde Lycurgus vele / ende 
dit alles/op dat hare Dtat geftadigh in Bor⸗ 
gerpe oberbloedigh zĳn foude / Die vrye gez 
bozen waren, Want de eene Broeder mochte 
gorki deg anders Vrouwe beſtapen / opdat: 
ter faedt afquame/ ei peder Fan twee Wis 
ben onderhouden. 1 
De kinderé en moften niet leckerlijck opge 

de Ouders hier op goede acht nemen Moes 
ſten / maer oock de Wloedt-berwanten/ op 
datſe niet gewennende tot leegB-loopen op't 
left de hadt met Vagabonden ende dertele en 
guamen berbullen. Geboot haer ooch/ datſe 
in't gacn langs de Straten/ de handen onder 
ben Mantel houden / ende met niemanden 
praten / nochte de oogen rondtg-om ſouden 
— ſlingeren maer nederigh voor haer 
ien. 
Wilde ootk datmen fnde opboedinge der 

Jonger Lupden / een groote forge dragen 
fouden ; Want indienfe daer toc geraeckten / 
Daer t toe behoorltk wag/fo foude de Repu⸗ 
blijcke fonder twiffel een groot profijt daer 
af trecken: Derhalven oogdeelde hy / datmen 
de Fongelingen in deſer boeten foude moes 
digendoor Woord-ftrijdt ban de deughde / en⸗ 
de datſe hfer door tot een groote volkomen· 
heydt ſouden konnen geraken. Ick ſal u dan 
tonen / in Welcker manieren hp haet tot ſo⸗ 
danige Dingen aenſtuwede. 

baebt Wozden/(o wel in kledeven/alg in pOfes 
moſten bloods· voets / eit (onder kouſſens lo⸗ 
pen / eñ een gantſeh jaer met een kleedt gaen / 
om ſich oock foo Beel te beter teghen de kous 

De Ephou berkozen drie Mannen bande In welcker 
Pooꝛnaemſte / genoemt Hippegrites, om dat: manieren de 
fe de Mupterpe berfamelden , Peder een ban Fongelinge 

* tot be defe verkoos hondert Mannenñ / verklaren⸗ Deucht ats 
De oude Giteete gewennen, 
’sHelgche ſtelde hp oock ſekere mate in de 

(ple voor ben Manf perſoonen / om doorde 
eelheydt deſſelfs miet te fwaer-lijbiah te 

worden: ende was een ſtuck inde Wet / rang 
ende bleeckt-berwigl van LTichaem te zijn: 
Dit gefchfede oock daerom / op datſe met cen 
tamelgeks gefet Wichaem beter. tegen den ats 
rite mothten / als die Bet ende dick-buper 
ig u. 
Op dat, oock Geenen honger geleden en 

Wierdt onder haer / geboodt hp brpelijck / dat⸗ 
ſe eens anders goederen fielen mochten / lie⸗ 

de waerom (p d'een ín eeen Aennamen/ ende 
d'andere Berftteten. Die hun nu bier daor 
onteert Bonden/ quamen in Woo 2d-fictjdt/ fo 
wel tegen die gene door de weltke fp niet gez 
recommandeert en Waren geweeſt / alg tegen 
de gene Die voor haer gepzefereert Warensen: 
de peder ſloegh acht op den anderé/fo hp pets 
fagh dat níet eerlijck en was. 

Bier upt quam het / datmen een woozdt⸗ 
ſtrüdt ſagh / (eer nut voor de Bepublijcke, ale 
Waer bertoont Wierdt wat een deughdigh 
Man beoogde te doen. 

Dievepre In plaetſe dat andere Grieckẽ hare ſterck⸗ 
toegelaten, Der als ban hongher ſterben: 'twelche bp | te des Lichaems ſochten te halen upt d'oef⸗ 
ef waerom. Daeromtoeliet/ op datter geen ander nuddel | feninge des Ooꝛloghs / fo opdonneerde Ly⸗ 

zünde / hp doorzhn gauwigheydt dat verkre⸗ 
ge. Nochtans wilde hy / fal pemant ſeggen / 
dat de gene die op dieverye betrapt wierdt / 
dapper met ſtocken geſlagen ſoude worden. 
Dier op is mijne antwoorde / dat ſulcks ge⸗ 
febhfede om hare bottighepbts Wille/ om dat, 
fet niet fo behendigh en leerden doen / dattet 
nfemaut en bername:ende daerom Wilde hy / 

dat de gene Die daer op Daer lieten betrapen/ 

Van de 
Vzpagien. 

heftigh afgherieht fouden Worden / op datſe 
doo? Dit gauwigheydt ende Laerdighepdt 
leeren fouden. / 
Laet ong nu handelen bande bypagie der 

Dackhteren: Andere Griecken / alg mede Die 
tan Beotien, lieten de Dochters ende Fong: 
mang te famen loopen: Doch (ommige en 
lteten niet toe / datfe malkanderen eens aen⸗ 
fpzakten.Lycurgus was ban een ânder gevoe⸗ 
len: want als pemandt eenige Dochter bez 
findt hadde’ liet hp toe/ datfe te (amen woon⸗ 
den / oordelende dat dit een (eer eerlijche Diſ⸗ 
tipline was . Doch foo pemandt ſich inbeel⸗ 
He/ dat hy alleen het Lichaem des Dochters 
beminde / ordonneerde / dat die fich fo ſeer ban 
de Dochter onthouden ſoude / alg de Dader 
ín 'tVenus-fpel ſich ban zjnen fone onthoudt. 
Hp ſiende / dat de Jonghepdt fo haeft alſſe 

curgus, dat cen peder ter Jacht gaen ſoude / 
alle tudt als het Ampt dat elck bedfende/ 
fulckg lijden mochte: op dat d'oude hier door 
‘tongemack deg Oorzloghs fo wel verdragen 
(foo't noodt geweeft hadde uptte trecken) alg 
À Jonge / die den Oorlogh dagelijcks oef» 
enden, 
Lycurgus wel wetende) dat de Latedemoe 

niers / ſo wel alg andere Oziechen/ genepabt 
Waren om grote Banquetten binnens Dupe 
aen te vichten/ begeerde/ datfe ín’t openbaer 
eten fouden/om foo de palẽ ban de foberhe) dt 
in fipúfe niet te obertredé, Dat oock onder de 
Jonge de oude lupden vermengt ſouden aens 
fitten/om Dat doop de oude ſtatigheyt eñ ma” 
tige foberhepdt / de jonghe luyden pooghen 
foudé hare voetſtappen / cick om't vljtighſie / 
in allen deelen va te ſchooren. Moſt ooch elck 
een ban de Maeltijt fchepdende/ vechtgaens 
de / wederomme naer Huys keeren ; Fa 
bondt oork Loor goedt / bat elck na den eten 
of wandelen of wercken ging. So bat dooz 
alle defe Inſtellingen nauwelijckg pemandt 
gebonden onde worden / Die de Lace demo⸗ 
nierg ín gefonthept' deg Lichaems / doede 
gebaente des aenſichts / ende ſterckte deg lijfs 
te boven Jing. an 

gheſtuwet 
Wierden. 
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Inplaets / dat inandere Stedenende Lans 

den eſck zijn epgen goedt beftt/ ende ober zijn 
epgen hinderen ende Slaven alleene tgebiedt 
Heeft: Do ordonneerde Lycurgus, dat de Borꝛ⸗ 
geeen fonderficheentgbfing te bertooznet/ 
cen gemeen goedt befaten / / malkanders kins 
deren onderwefen ende ſtraften / D'een dan⸗ 
Derg Dlaven gebrupekten: Wie een Paerdt 
van noode hadde / Lattede Iet eerfte dat hy 
bondt: Dagi hp pemandtg kinderen quaedt 
doen ofte onbelhoozlijcks/ hy ftraftefe fo/ dat 
indien het kindt thupe quameklagen/dat het 
Han pemandt geflagen Was / den Vader het 
felwe níet meer en (loege / ſulcks voor een 
groote oncere hen na-gedupdt wierdt. Sp en 
morbten door ’t gantfe Jaer maer eenderley 
kleedt Dragen / daer door d'onnodige ſorgh 
voor koſteljcke kleederen wegh genomen 
wierdt / alg mede De groote (laep-ftelende 
ſorgh van gelt te bergaderé. Elck lẽefde alfo/ 
dat hp genoegh hadde/fo hem pets ontbzach/ 
be nam’t ban sinen Naeſten; De minfte wa? 
rende meefte gehoozfaem: eñ de meefte ſton⸗ 
den, — be Toeſienders / diemen Ephoros 
noemde. 

Verhael van den Staet des Turcks 
rondg-om/ Welck offer alle de Bebels⸗ heb⸗ 
berg deg Dep?s ftonden. Daer bp waren 
noch twee Ephoti, dte op een peders doen let» 
teben/ ende den (loffen ende onachtfamen 
ftcaften. D'offerhanden geeyndight zünde/ 
Debe bern Koning den Raedt bergaderen/ende 

… beval haer watter te Doen was. 
Als den Koning upterock/ indien niemant 

en verfcheen Die fich tegen hem flelde / fa en 
trat niemant voor hem dan De Scirites, eñ Det 
Paerde-bolch/die om tvelt te ontdechen upte 
gefonden waren, Maer foo díe tyding brache 
ten/ datmen ſtrijden mofte/ fo nam den Kos 
ning het Gegiment ban ’t eerfte Bondt, ende 
gelepbde het/ doende het fo lange draepen/ tot 
bat het midden onder d'anderẽ Bendẽ ſtondt / 
ende tuffen de twee Quartiermeeſters. 
_ Me wet geboot /Dat/Wanneer fp het Gepts 
jen fn*t gefichte Der bpanden llachteden / dat 
Alg dan alle de Trompetten lloegen / ende dat 
Peder Läredemoniet een Aroone hebben 
mofte. Lycurgus wilde oock dat den Koning 
geboodt waer ende wanneer het Leger gelas 
gen nee worden / ende pegelijchs Muartier 
aenWweesg. 

Eer dat Lycurgus deſe Wetten den Late⸗ 
demonters af kundigen liet/trock hp met den 
Princen ban Lacedemonien naer Delphi, om 
het Oraculum aldaer te bzagen/ of de ſtadt 
Sparta ooch geluckigh ſoude zijn/ zoofe defe 
Wetten gehoorſaemde; daer op het Oracu- 

D'Authogitept om Ambaſſadeurs upt te Woe berte 
fepnden / van Alltancien te handelen / ende den Honing 
Oorloghte verwerken/ ftondt oock aen den ich te 
Koning/endedat een peder fich bp de Koning —— in 
vervoeghde / zooſe pets doen wilden. Ende (aken van 
fooder eenig berfchil oprees / dat ſtelde den regieringe. 

lum geant woort heeft / dat het een nutte fake 
voot Die ban Lacedemonien foude zijn; Doẽ 
heeft hyſe haer verkondight / daer bp doende 
Het antwoordt Lan HetOraculum Apollinis. 

Wat de Krijghs-faken belangt/ Daer ín 
mMoeften de Ephori oock ozdze ſtellen / ſo wel 
van inkomen/ alg ban upt-trecken/ ober 
‘toet bolck ende Gupterp/ licht ende (waer: 
gewapende/ opdonneerden oocft de Munitie 
Nen ——— alles wat daer aen depen⸗ 
eerde. 
Heder Soldaet droegh een rooden Kaſack / 

ende eenen Koperen Schilt. Wet voet-bolck 
ende Bupterpe berdeplde hp in fes Bender; 
peder flads Hondt was een Bende / peder 
Bende / had een Kornel / Lier Waen-Dlagerg/ 
acht Sergianten/ende 16, Korpozaecls. De 
Hoofden hadden laftomte gelepden/ erde de 
Soldaten bevel omt te bolgen. De mantere 
om den Troupete doen keeren ende Wenden / 
wiſten fp ootk met een woordt te kennen te 
gebẽ komêéde van dẽ Slagh· order · Meeſter. 

Koning aen de Oordelaers ouer de verſchil⸗ 
len / ende foo peder twiftinge bp zijne Beebe 
ters. 

Lycurgus affigneerde den Koning oock de 
gaven / Die hp wilde nemen Lan alls watter 
geoffert wierdt: daer na fo Heel Erven/ dat 
hp geenes dings gebzeck hadde / oock ſich om 
be veelheydt niet te ſeer verheffen en honde, 
De Koningen moften oock in't openbaer 
eten/ende op't Avondt maelhaddenſe dobbe, 
le portie niet om tweentael meer als andere 
teeten/ maer om díen’t haer belfefde / oock 
wat mede te deplen, Gaf hun oock twee 
ABede-gefellen/ die den Koning felve kieſen 
moebhte/ na zijnen ſin / ende noemdeſe Pitiæ. 
Dan veder worp ban de Zeugen / hadde hy 
oock een jonge Bigge; op dat / indien hy van 
den Goden eenigen Gaedt ergens in ban 
node hadde / hy Slatht-beeften tot Sijn beltes 
ven hadde. dl 

Nen Haer Paleys Wierdt oock eenen Viſ⸗ 
houwer gemaeckt : wetende/hoe noodigh de 

hoedanige Laet ons eene fien welcke authozitept dat 
autbogirept ZLygurgus in't Leger gaf. Eerſtelick / de 
Den koning rade voedde den Koning ende Die bp hem 
hadde. aren; daer beneffens noch drie Mede ge⸗ 

fellen/ die altijdt ontrent den Koning waren/ 

felve tot vele dingen Was. } 
Alle Magiſtraten eerde den Koning ban 

hare Geſtoelten / behalven de EPhori Den Eedt vane -· 
Koning ende de Ephori deden malkanderen DE Loning: 
alle maenden Eedt; de Ephoriupt den naemende de 

ende met hem ban alle noodigefaken beracd. 
flaegbden/ ende forge- droegen wat den Oor⸗ 
logh aenging. 

Als den Koning Het Leger upt-lepden 
Wilde / offerde hy derſt ín De ſtadt den God 
lovi Condu@ori, ende andere: ende fo hp 
daer pets geoffert hadde / fo ging den Prie⸗ 
fier (die Pyrphorus genoemt was / ban het 
vuyz Hat hp vanden Outaer nemende / mede⸗ 
broeah) voor hem tenen tot aen de Frontiere 
ded Monde / alwaer den Koning dan op cen 
nieuw Tovi ende Minerva offerde : Geoffert 
hebbende, trocken ſy tot aen de Frontieren / 
ende Bet eei wige Lup? met hun genomen ban 
de Outaren/ ging boor hun henen/ ende daer 
naer volahden alderlepSlacht-offer-beeften/ 
omte offerenals het noodigh wag. Soo of, 
ferden fp oock op't Kippen Han den dagh / \ 

van de fladt/ ende den Koning Loor ſich fel: 
ben. Des Konings Eedt wag / dat hy vol- 
gens de Wetten over de ftadt gebieden foude: 
Ende die hân De ſtadt / Datſe het Rijcke altijdt 
in ftandt fouden houden, 

Lycurgus geboodt / datmen den overleden 
Honingen niet alg menfchen/ maer alg halbe 
Gaden eeren foude. 

Haren god(dienft, 

Nadien dat wy / ſprekende Lande Zeden 
der Griecken / genoegh gefproken hebbẽ van 
haren Gods· dienſt / doen fp/ namelijch/ Af⸗ 
goden dicnaers Waren / fo ſullen Wp nu tot 
ben Gods-dienft komen/ die tegenwoordigh 
onder haer ín (wang gaet. 
De Griecken hebben Gun al boor ii 



in Europa. 
tijbt Bande Goomfche Kercke afgefchepden/ 
ende houdẽ vier Patriarchen voor hare Op⸗ 
per-hoofden/ alg Daer zijn De Patriarchen 
van Conftantinopolen, Alexandtien, Ierufà- 
tem , ende Autiochien „doch de Griecken in” 
Grecia woonende / Bennen geenen anderen/ 

— 

als den Patriarch Han Conftantinopolen. 
jdan haer geloove ig gefprootken ín 't Wer: 
tael banMoftovien, gan de welcke fpfeerluts | gen set AAL A AGrieEken-landt, tel verſchillen. g 

Daer zin wijderg bele Caloyers , Dat zin 
Grieckſe Priefterg ende IB onicHen/DiE door 
gants Grieckenlandt Bevfiropt zijn / alwaer 
elch een de bephepdt züns gheloofg beleeft/ 
mite —— etl euben en, 
Den É 

tot Be woort-plaets Han de Caloyers S.Balilij, 
den welcken men (gelijck Belan velhaeltyeen « 
Privilegie gaf die hun tot noch toe bp-geble 
ben fg/ namelüick / datter niemandt Woonen 
en mocht / als die een Griecks Caloyer Was. 
an defe Caloyers zúnder ontrent de booo, 
die op berfchepden plaetfer ban dit gebergh⸗ 
te Woonen/Waer op bp na 24,0ude Klooſters 
sijn belfoten met ftercke Mupzen / om den 
bpandt ende Zee· Aoovbers te wederſtaen / die 
Bun ſomwyjlen komen beſoecken. Daer zún 
twee voornaemſte Klooſters / namelück Vn⸗ 
topedi, ende Agias Laura: ín welcke men hele 

vab Athos mag ertibte gefchickt 
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Aeliquien bindt / die van alle kanten befocht 
Worden / oock ſeer Koftelijche Wercken/ die 
feer vijckelijck berciert zijn: Do dat de Griec⸗ 
ken defen Bergh fn fodantger Waerden hous 
den alg de Catholijcken Romendoen/ ende 

| aldaer wotden de Griechfche Ceremonten 
fcherpelijck onderhoude) waer door defe Ca- 
loyers meer aenſien ban heplighepdt verkre⸗ 
gen hebben/ alg eenige andere Monicken ín 

De Eurckenfelbe houden haer ín grooter 
achtinge / ſo datſe haer oock dickmaelg groo” 
te Aimoeffen mede-deplen. Onder haer en is 
niemandt / díe ledigh gaet/ ende níet eenigh —— 
Danbt-werrk en oeffene ¶ Want ſp gaen alle ie argot deg nuchteng upt hare Klooſters met haer wercken om 
werck-tupgh/om te wercken/tot onderhoudt haer hupf⸗ 

haers Bupf-gefins: Sommige wercken inde gefin te ons 
Wijngaetden/anderk fn t hoũthackẽ / andere derhouden. 
fcheepmaken/ ende ſo elck ín t zÿne. Dragen 
fechte kleré/ na de Wife der Beremitẽ. Dꝛa⸗ 
gen geen lne/maer wolle Hemdẽ / Die fp ſeifs 
gefponnen ende genaept hebben. Begeven 
haer tot geene Studien / fa datter oock hele 
onder haer zún/ die noch lefen/ noch fchzüven 
en konnen. So pemandt bp geval ober defen 
Bernd reyſt / om welcke oorſake dat Bet ſy 
bien fullen defe Caloyers van eet-Koft verſor⸗ 
gen / ſonder eenigh gelt daer af te genieten, 
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Kort Inhout. 

En Autheur befcheijbende de Eplanden/ inden Archipelago gelegen, 
D ende den Turck (ubjecht zijnde) verhaelt hare Namen / fo oude/ alg 

nteuwe: hare gelegenthepdt/ omgang, Habenen ende Steden. Daer 
naer het gene aldaer walt / ende eerſtelijck mt 't Eylandt Thao peel witten 
Marmerlteen / Pijn-boomen, eertudts oock Mijnen / Dre Philippo van Mace- 
donien faeclijck 80. Talenten opbzochten . Samothracien, heeft veel Honigh 
ende Datmkeng. Lemnos geeft blas/ Kennip/ Hoon; Wiyjn / vleys / Wolle / 
Dijgen/ Poten, Amandelen, Oelters / etc. Negropont ig merck-Waerdigh 
vermits het op ende af loopen des Waters in zijn Enqte/ tot vijf ende ſes⸗ 
maeldaeghs/herft veel Schapen ſonder Balle; Olpe / Wijn / vierkante Mar⸗ 
mer⸗ſteenen / Amiantis, een keen / die in vlas verandert / waer af het Lijn⸗ 
waet gemaeckt wordt / Dat men in ‘tuur? Wie maeckt. Melo, een vermaert 
Enlandt / om zijne Colfferachtige wateren Olijven; Silver ende Marber· A⸗ 
deren: Deef: een plaetſe Landts/ daer d Aerde miet untgegraben/ maer welt 
ban felfs altijat wederomtoe. Deelderhande Steenen inde Eplanden van 
Polyandro,Sifano,Paros, Naxi ende Lero: Wijn ende Eppzelfen-hout in Coas. 
Oꝛaugie appelen / Malvoſepe ende Baltic in Chio, Agaet · ſteen ende ercelz 

lenten Wijn in Leſbos. Ten Derden worden belchzenen de ſeden ende aerdt 
ſo der 



et Eplant 
haflus, 

Samothra- 
tien, 

Imbria, 

Lemnos, 

Eubera, 

in den Archipelazo, ende Slavonien. 609 

fader oude als hundens · daeghſe Inwoonderen deler Eplanden / Hare Wet⸗ 
ten / ende Coſtumen in peder Landt. Hoedanige Goden ſy aengebeden heb⸗ 
ben / oock welcke Superſtitien Mm gebrunckten / ende welcken Godtg-dient 
bupdens-vaegtjs onder hun in ſwang gaet. 

» Àre dEgeum íg een deel ban de 

7 €5//| Peiam ende Europam aé die ſyde 
dE VAS B van Afiam ſcheyt. De Roders 
d 8 — Ine Schrijvers noemen dien Ar- 

AR Chipelagum, ende de Turcken 
de wire Zee; De Eplanden van defe Zee 
worden gemeenlüůtk van de Oude gedeplt in 
Cyclades ende Sporades, SP noemen die Cy- 
elades,bte outrent Delon alg eenen ving dicht 
aeu.matkauderen liggen: die / volgenstſchey⸗ 
Ben Tidori, ontrent de so. zn / Daer noche 
tans fpmmige andere niet meer dart twaelf 
en fielfen, Maer die worden Sporades ges 
noemt/ Dit ra Creta tot/ in de Zee berftropt 
liggen· Gelijk wp dan defe Befthzövinge 
met T bracien begonnen hebben / fo (lullen wy 
oock acu defe Eplanden beginnen/ Die naeft, 
aen Dien hoeck apen. * 

Det Eplaudt Thalus, ban Ptolomeo Tha- 
afia genoemt/ light deun aen Thracien tuf- 
fen ben wendt ban de Atviere Mella, ende den 
Bergh Athos. Sommige ſchriven / dattet 
5e. Myilen / maer. Niger ſeydt / datter maer 
40, JR nlen inden omgang heeft. Daer ig cen. 
ftadt van den, felbennaem/ light in éen vlack 
nelat/ aen de Golphe tae’t Poorden; zine 
Haven lioht twee mijlen van't vaſte landt Gan 
Macedonien. Nett De Zupdt-fpde iſt gants 
bergbhachtigh/ ende Daer heeftet twee Stee 
Den gen de Berghen hangende. 

Samothracien light entrent twee Möllen 
gant vaſte Landt ban Thracien, Plinius fept/ 
batmen dit Eplandt ecrtjdg Dardania ges 
noemt Heeft, nu Woet Det Samandrachi ges, 
noemt. Gn dit Eplandt zijn vele Bavenen/ 
ende heeft acn DE Noordt ſpde een ſtadt op 
een Bergh gebout, J 

Inbria, nu Embre, volgens Sophianum, 
ſtreckt ſich in De lengde van't Zurden nae't 
Poarden/ ende is langer Dan breedt. Snen 
omgang is ontrent van 30. Milen. Light 
midden fn Cherſoneſo Thracico, bar Samo- 
thracien ende Thracien ontrent eben-Wijdt 
liggende / te Weten/ 10. Mijlen. Daer ig een 
fiadt/liggende aen den Loet Han eenen Bergh. 

Lemnos, eertüts Ophuifos genoemt/ em 
de veelhept der Derpenten/ die daer wierden 
gebonden; Wierdt daer naer Genoemt Dio- 
fpolis, ban wegen zine twee Stedẽ / nu Wordt 
Bet Stalimeni genoemt. Is langer als bzeedt/ 
leggende van ’tDBeften na't Ooſten / in de ron⸗ 
de ontrent roo. mijlen, Daer hebben eer⸗ 
tijdtg in dit Eplandt twee voornaemſte Ster 
den geweeft/namelijrk Lemnos, anderg My- 
tina genoemt / díe nu niet feet bermaerdt en 
is / ende wepntgh bewoont ; light op eenen 
Bergh / die ober de Zeehandt. D'andere 
ſtadt woydtnuCochina, eertijdt Hepbeftia 
geweeft/ doch gants verwoeſt / daer zjn 75. 
gehuchten ende Dorpen. Plinius feght dat 
híer eenen Doolhof was / ghelijck die ban 
Fgypten ende Candien hadden / doch Belon 
ſeght / batmer geen teecken meer af.en bíndt. 

Eubcea, nu Nigropont, gaet alle d'andere 
planden ín grootrete boben/ende ig als kor 
níngínne Archipelagi, Ae alleen met een 

_ klepe engte ban het Landt van Attica af» 
geſcheyden / die mer een Brugge overfpannen 
wordt; is 20. Müſen inde breedde / ende 365. 

in de lengde. Wierdt eertijdts enoemt Ma- 
cra,Macris, Abantias, Chalcis,C halcodontis „ 
ende Aflopis, fo Plinius getupgbt, Wp noe⸗ 
men’t Nigropont,ende de Curchen Egribos. 
De Oude Gebben gemepnt/ dat dit Eplande 
aen Grecoam vaſt hadde geweeſt / ende ban’t 
ſelve dooz een Kerdt-bebinge afgefcheurt/ 
twelck een weynigh waerhepds fchijn heeft, 
fo om be dichte gelegenthept aen tfeibe/ alg 
om dat het noct de Werdt-bebingen fect one 
derworpen ís. Be Booft-fladt is Chalcis,nu 
Negropont genaemt/ light in een plepn/ gez 
hecht met dE genoemde Brugh aen't vafte 
Landt. Defe ſtadt wierdt van Mahormete IT. 
inden jare 1as1, ingenomẽ / met groote moort 
onder den Chriſtenen; ende nu Woonende 
Turckẽ met hacr aldaer onder eẽ bermengt. 
Daer is noch de ſtadt Caryftegertijdg Chie 
rottia, Wier ſietmen het hooft Han Caphara, 
bermaerdt door de Drhip-breucke der 
Gricehen/ dat Niger noemt Figerum , ende 
Sophianus, Chimy, 

clos light wat hooger op fn Zee/tegen o⸗ 
Ber de Cabo di Petoponefo. Was eertijdt gee 
noemt Nimallida, Siphna, Acyton,ende Sephy- 
ria, fg het rondtſte Eplandt. bau de gantſche 
Middel Jantſche Zee/ hebbende ontrent 20, 
Franfche mijlen inde ronde . Daer light een 
Stadt aen De boet ban eenen Bergh/ Loor de 
welckte een groot black veldt light / ſtrecken⸗ 
de fich tot aen De Zee, 

Dicht aen Melos ſietmen een ander. Klep, 
Eplandeken/ eertüts Polygea genoemt/ nu 
Faucomnere; fg woeſt / gelijck tele naeſt hem 
leggende. Een Oofter: üght Cynula, bande. 
Moderne Schrijvers genaamt, Polino, heb⸗ 
bende een Stadt vande ſelve naem. 
Daer nalight/ dat eertjdts Phelocandra, 

ende nu Policandre genoemt wordt. Bier aen 
light Lagufa, nu Creftienne, alg oock Sichin, 
eertijdts Oenos, nu Sicandre, bp na alle ban 
eener grootte / Dfe ten. Zupden 't Eplandt 
Therafia hebben / nu Tíiera; ootk’'t&plandt 
Saturnim, eertijdts Callifta, vermaerdt Dooz 
de geboaste des Dochters Callimachi. 
Bp Therafia na’tOoften / light Anaphc, 

bande Moderne Namphio' ghenoemt/ ín 
tſchoonſte vande Zecz heeft eenn Stadt op een 
Steen-klip liggende / gen ben Hoet deſſelfs ig 
een Rivier / die het blacke Landt beſproept. 
Deun bier bp light het Eplandeken Ives, 

nu Palma,daer fommige mepnen/dat den Po⸗ 
eet Homerus foude begraven zĳn: t Deeft 
een ſchoone Havẽ / maer is qualijck bemoont 
om dat het vande Zee-rooberg fo gequelt 
wordt. 
Zia, eertijdts Cea,lfabt langg den Promon- 

torium Syrie, ofte Cabo des Corquonnes, 
heeft 13. mijlen omaangs; is aen de Noorde 
uptgeholt als een halve Bane, Zine Haden 
is aen de Weft-zijde. _ 
Bier bo light Fermenia , t Welck niet veel 

kleynder is / alg Cea. Daer bp light Zeephe- 
na, nu Seripa, hebbende cen Stadt aende 
Zupbt-ztjhe ban de ſelve na; heeft 13. Fran” 
fche mülenomgands. \ 

Beneden aen Serphena light Siphano, eer? 
túbts Sypha, Acis, Meropio, een fraep Ep⸗ 

fandekten/ han zo. Franſche mülen / heeft aen 
de Ooft-zijdeeen Stadt / rebelijcken groot/ 

@q aen 

Melos; 

Cea, 



Paros, 

Nixia, 

Patbmos, 

Coos, 
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aen de Weft-zijde ig de Golphe Chinoft,erde 
ten Zupden de Haven / daer eertuts de Hooft 
ſtadt alſer deſer Eplanden was. 
De boven genoemde Eplanden zijn meeſt 
Cyclades, rondts·om tEꝛᷣ landt Delon gele⸗ 
gen. Hier by light noch Paros, dat zijnen our 
ben-nacm behouden beeft, Is ontrent 20. 
Franſche mmlen in den ommegang/fich in de 
tengde ban 't Doftert na ’: Weſten upt ſtret⸗ 
kende/ in’ tmidden light een groot ende black 
belt/ Beretert met beel dude geſtichten / ende 
eenen @tmpel/ die noch gehechis. Aen den 
Bergh Cawpieſus, dte feer hoenh ie / lig5t 
een Dtadt/ die van dngeleoheltke Steenen 
opgetinumert te. De Dtadt Paro light acn de 
Weſt⸗zide / Poewel de oude Stadt aen de 
hj van de Zee lagh / langs den Oever ban 
pe Aibiere Afopus. De Haver fs ten Nocz⸗ 
den / dicht aen ’tARafiecl Cephalo, eude wordt 
Bon genoemt, De geheele vefterende f°oo:Dte 
zijde wordtmet geberahte omciuge!. Dit 
Eplandt raeckte ín handen bande Penettas 
nen ten tijde des Meplerg Henrici, ben Bꝛoe⸗ 
der deg Keyſers Balduivi Graef van Vlaen- 
deren: Maer Mahometh 11. Negropont ine 
nemende, heeft dit daer bp belonen. 
Nixia, eertydts Naxos, beeft 20, Frauſche 

mijlẽ omgangg/ ende beeft onlangs een Her⸗ 
togh gehadt / gelijck Candien onder De Vene⸗⸗ 
tiané doet/ doch Selim heeftet hun ontrutkt. 
De Stadt Nizia, daer tEplandt nu nâct Ges 
roemt wordt / ig Gelegen ten Noorden opeen 
hoogen Bergh/ wag eertijdt genoemt Infala 
Veneris,Dia,ende Dionifiazalg oock kleyn Si- 
cilien, ende Calipolis. 

Woftwaert tan Nixia light Amurga, eers 
tíjdts Brutora, is zo, mülen inde rondes Geeft 
3. Havenen / d'eene genoemt S. Anno, d'andere 
van Calors, de derde van Catapla. 
Na de kufte ban Kleyn Afia , dicht aen A- 

murgofopoli, ſietmen t Eplandt Claros, ru 
Calamo , ontrent zo, mijlen ide rende bebe 
bende/ ende veel hoege Bergen. Menſitter 
D'over-bluffelen tan ecn oude Statt/ aen 
d' Ooſt⸗ zyde. Langs dít Crlantt icopt de 
Golfe dì Calamo, met een: Haven/ die cotkh (0 
genoemt is. 
Wat hooger lightet Eylandt Lero, vu Ler- 

te, hebbende 18, mylen ide ronde, Aen de 
Ooſtzüde / ſietmen noch een Kaſteel / eude ten 
Zupden de Haven Lepidi, daer eertüdts de 
Dooft-fiadt was deſes Eplandts / aen de Lact 
van eenen Bergh. 

Dier dicht bp frermen Pathmos,nu Palmo- 
fa genoemt/ daer Den Euangelifta ohannes 
van Domiuaro op gebannen Was: ende ai- 
hocteldefe planden met meer Andere one 
der Alia bebooten/ foom datſe de Grieckſe 
ſproke onderijfelden / ende Lande Grieckſe 
Kepſers beheerſt ig / ale om dat het mp om 
haer gebuyrſchap met de voor· verhaelde in 
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‘tbefebzijven qhereerft valt / vermits itk doo⸗ 
mijne overtollige moente / van al te net bp ecn 
te haleriydie maer onder Europa behozen den 
Hefer niet van ondienſt andoenfoude. Dit, 
Eplandt heeft ontrent 8. Franſche milé ons 
gangs / ende wordt fo Lan de oude/a!s ban de | 
— Schryvers onder de Sporades ge⸗ 

lt. 
tEplandt Coos, nu Longo, ende 'tlact- 

fte na’tOoften langs ve Hufien han A- | 
fien: ſtreckt fic upt van't Noorden na’: Zup⸗ 
Den/ erde heeft ontvent zo. mijlen nde lenge 
Be; wag eertijts gendemt Merops. De Turt⸗ 
Ken zijn 'tfelve gewa oen Stancou, Wen d'Oofte 
züde ſietmen de Hooft-fiadt Arangi, Die ín 

tmidden een Poel heeft/Ddie'SDOomerg upte 
droooht. Men Lindter Beel heerlücke aber 
bouwtelen van FBarmer-fteen. Bupten de Boozt⸗ 
Stadt ffetmen noch de IPupzen des Palleys plaetfe Hip- 
ban Dien boot-treffelijchen Medetijn Hyp- Pocratis ene 
pocrates, Die uptdit @plandt/ gelijck ooch DE Apellie, 
Appelles,gebooetigt was. Der light recht tee 
gen overg Cypers. Bier vondtg-om leggen 
veel klepne Exlandekens (om onbewoont/ 
Andere ban geender waerde. 

Samos behoudt noch zijnen ouden name/ is 
bermiaerder/ dan groot/ firecktfich upt ban 
tOoſten/ na tWefien/ ontrent 20, mijlen 
fude ronde, Daer was eertijdtg een groote 
Sitadt / wiens oberbliffelen noch langs de 
Zet-kant geften worden / met een Haven ende 
Arferael/die feer Wijdt ende breedt ig. 

Micondis een van de Cyclades na tWe/ 
ften/ nu Mycole , heeft 8, mijlen inde ronde/ 
met een goede Haben / is gants be woont/ aen 
De Ooft-zbe ís de Baven ende 't Dorp ban 
S. Anna, ten Zupden S.Stephani, ende ten 
Nooꝛdt weſten de Baven ban Panderma, 

Daer bp lignt het Eplandt Giara, nu Sto- Giara Daer — 
podia, niet fcer groot / ende Van beel Steen⸗ de Romepné 
hitppen omeingelt. Alhier Wierden ban de DE „boor 
Bontepnen gebannt/die Gene, die deg doodt penen bans 
waerdigh geacht wierden/gelijck oock de an⸗ zen. 
dere Eplarden der Cyclades , Die Woeft was 
ren/ hier toe dienden. * 

Delos ig hee vermaerdtſte Eylandt onder Delos, bers 
Den Cyclades, om het Ofaculum Apollinis, maert em 
men noemtet nu Dile: wag eertúbdrg Ory Det Oven — 
gia,alg pock Altcria, Lagia,Chera,Mydia,Cy- os — I 
nctha,Pyropyla, ende Cinthia, van een Bergh 6 
aldaer. Dit Eplandt wag doog een Blepn Caz 
nacl in tween gedeylt Waer fn mẽ den Tem⸗ f 
pel Apollinis ſagh daer noch) eentglje obers 
blijffelen van zijn . Wier bplepdt Rhena, dat 
uu oock Dile genoemt wodt. ; 

Andto , onfrent zo. Franſthe mijlen inde 
ronde hebbende, was eertijdts genoemt Le- 

ien, Auron, Antandra, Laſſia, Novagria,ende 
Epagum. Zijne Stadt light Ooſtelntk / ende 
het Fot light op een plaet / ende men moet 
daer henen over een op-treckende Brugs 
ge gaen, J 
Chios light tegen ober het Cherfonefum, 

Ionicum, nũ Smirna,genöemt/ hebbẽde maer 
tuſſthen bepden cen Cangel ban twee mijlen 
ende ect half / rondtg-om met Elippen ende 
banckêberfngt. Was ectft Echalien genoemt: 
Beeftantrent zo. wijlen inde ronde. Strecht 
ſith inde lengde van't Noorden na 'tZurden/ 
wordt gede plt fn tween / teen genoemt Apa- 
roïherea, beteyckenende ‘topper-deel/'t ans 
der Catamerea, het neder-Deel. Is Lan Soly- 5 
man genomen deg jaers 1 566. ef 

@Ergen over tLandt ban Pbrygien , Hat 
van den Turclien Sartum genoemt wordt / 
ſietmer t Eylandt Lefbos, nut Mertclin,na den 
noem des Hooft-fadte/ Mytilena : Is ín 
de rende ontrent 40, Franfe Myjlen. * 
In Slavonien befie Ben Eurckeerftelijch; 't Gene ben 

itt bafte Tardt Caftelnovo, op ecn lagen Tveck m 
Bergh gelegen / verm aen de Golpho de Ca- he 
taro. Dit hebben de Turcken den Spans à 
Graerden onlangs afgenomen. _ 

De ſtadt Scodre, die geweenlijefs Scutri dee 
noewt wordt / heeft ſonrwijlen order de han⸗ 9 
den Der Venetianen geweeſt / dochs behoort 
nuden Turcktoe. Wight is. mijlen tan de 
Zeejopecn fieple Steen-kiip/hrbhende daer 
beneden acn de Ooft-fpde cen Meyr / Dar on: 
trent 130. Muijlen fnde ronde heeft/en ronds⸗ 
omin’t geberghte / behalvẽ aë be —— 

en 

— 

Samos, 

Mycona, 

Audre. 



in den Archipelago, ende Slavonien. 
men Turck befit daernochde klepne ende 

gualijck -bewoonde Steden Budua, Antivare 
ende Dulcigno,dat Ptolomeus Vlcinium, ende 

andere Olchinium, noemen / die den Hene⸗ 
tfanen doog Selim IL, ontruckt zyn. 

Hoedanigheydt des Lands. 
Det Eplãdt Thaſſus Geeft veel witte Mar: 

mer / dre vandẽ Bomepnen Leel geacht wiert: 
In tgeberghte vindmen oock beelPijn-boor 
mei / ende Dennebaonten : Men kan oock 
uoch ſien upt De fiucken ſthuym ban Feral, 
datter Eertidg. goede Münen geweeft zijn; 
Want die ben Koning Philippo van Macedo- 
nien jaerljcks So. Talenten op-bzachten, 
Samothracien Heeft veel Bonigh / ende 
Danmkeng/ Lemnos fg beel vruchtbaerder 
als het eertijds gheweeft ig; draeght Plas, 
Kennip / Terwe / Erweteneh Bonen / ende 

Djuchte veel Wijns, Daer is oock Beel bleps/Wolle/ 
Baethepde Ende andere Dingen. Heeft wepnigh houts/ 
Des Ep⸗ ende dat voornemelijck aen De Ooft-fpbe/ 
tants Lem- paer't gants dꝛoogh is: Bach Weſier ende 
a Supder-beel ig vochtiger ende groender. 

De bochtige plaetfen/ende Die tuſſẽ de beer: 
den in leggen/ dragen pgen/Roten/ Aman: 
Delen/ ende eenige Olyven · Daer ents geen 
ibier/ maer d Inwoonders vangen veel 
Pis aen den oever ban de Zee/ onder andere 

ed heel Oeſters / die fp Gaideropodes goemen/ 
beel ban De onfe verfchillende. 

zerdesbie — Alhier vindtmen oock / ende nergens an⸗ 
goet boorde ders/ Aerde / die Sigillea genoemt wordt / die 
Peft ende voornemelijck goedt teghen de Peſte ende 
bloet-gang bloed-gandis. Men maeckter klepne ftuce 
io. ken af / die met Turckſe Characteren getepce 

kent worzdẽ. Sp gebzuprken een groote Cere⸗ 
mmonte/alg ſy die upt-belben/Want men Komt 
maer op den feften dagh; van Oogſtmaent 
bet gat openen/ Daerfe in is / ende enig niet 
beroozloft de felbe Doo: tgeheele jacr Wer 
Derom te fien: Is otk den Inwoonderen 
cp Lof-firaf de felve elders henen te vers 
boeren. De Ambaſſadeurs der Princen bren⸗ 
gen Wel eenige mede/algfp ban Conftantino- 
polen fchepden. ' 

Negropont, heeft ín zijn engte een ſtercke 
firoom/ oock feggben fommtge/ datter vier / 
Ja fes-mael ’sdacqhs hoogh eñ laegh water 
is / ſo dat de Schepen hiet langg varende/ 
met grooter moepte (Hoewel goeden Windt 
hebbende) dooz-raken kouten. Ariftoteles 
niet bonnende hier af be oopfalie bernemen/ 
flacf van ſpijt. Is wyders overvloedigh in 
Koorn/ Wijnen/ ende Olpe. Fen vinter 
vork wepnrah Bomen. Men ſeght / datde 
Schapen in dit Eplandt geen Balle en heb⸗ 

Wonders ben. Bp de ftadt Carilta vindtmen groote 
cheyt eens nter hante Marmer⸗ ſteenen / oock den Steen 
Feens Daer Amiante, Diemen tat een draedt maecken / em 
pd de Lijn· waet van weben kan/ ende bupl ge 
wort woden zijnde / (mijtmen't in't bupz/ om wit 

te Worben. 
In't Ep'anbdt Melos vintmẽ goede ſulphu⸗ 

rachtíge Dpriíng-aderen/ Die feer gefondt 
3m, De Herde ig hier fo vet / datmer eertijds 
granen gefaept heeft/ Die in 40. Dagen geript 
zijn/ datmênfe heeft honnen oogbften, Heeft 
veel Olijf-boomen/ ende eenige Wijngaer⸗ 
den. Daer zijn eenige Siver Mijnen onck 
het befte Sulphur wodt hier gevondẽ. Bier 
heeft oork FParmer-fieen ban alderhande 
roleuren geweeft Die Lucullus eerft te Romen 
“bracht. Men ſeght ban cen ſekere plaets in 
vit Eplandt / dat / indien nicn’t uptholt / de 
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Aerde terſtondt wederom toe-Wwaft/ ende het 
gat terftondt wederom Lol 18/ ſonder de hare 
den daer aen te leggen. 
’tEplandt van Polycander fg doꝛ/ſteenath⸗ 

tigh / ende niet wel om te beploegen, Seriphe 
beeft Dozffen/die nimmermeer en quaecken / 
maer elderg gevoert zijnde/fegbtPlinius,coer 
penfe alg andere Beeſten. Sifano heeft Mag⸗ 
neet-fteen; doch en kan mé daer nude Silver 
ende Goudt· Mijnen nfet vinden / die 'tfelfbe 
eertijds ſo vermaerdt maeckten. 
Fn Paros ig veel witten Marmer ⸗ ſteen / 

díe Zychnita genoemt wierdt / om datinenſe 
int begin bieuw om Lampen af te maken. 
Men feght/bat leggende aen de 3ijde/Daer het 
Arſenaclis / pet upt water dat wit is 'tfelve 
terftondt (wart worden (al, Bier fgeen Goede _ Gefonde _ 
ende ſeer gefonde Locht /(o dat de Lupden al⸗ Locht én Pa: 
baer tot hoogen Ouderdom geraeckt zinde / *°- 
deg Ouderdoms ongemarken niet en lijden, 

Nixia ofte Naxa heeft noch) beel Wüngaer⸗ 
ben. en vindter eenen fteen/die de Geckt 
Ophites, ende Wp Serpentine ofte Crapau- 
ditie noemê/ Die onder d'BVerde Broept, Waer 
zĳn Beel Weſpen / Wiens reken fo doodelijck 
ig/ alg ban een —— niet tijdee 
lek daer in en boorſiet. Daer zijn oock Goes 
de Boudt- Mijnen / doch en Wozden niet gee 
gravẽ / tſp door de bottighepdt der Fnwoone 
deren/ ofte dat den Turck dat ſelve derbiedt. 

Leroofte Lerte, heeft beel Marmer / ende 
ig (eer beuchtbaer, Den Aloc, die daer bere 
gadert wozt ig vã onfe Drogiſtẽ ſeer geacht. 

Coos ofte Zango heeft Geel Oeft/ eft voedt 
beel Beeften. Daer Wordt oock beel Wing 
verſamelt / waer af de voornaemſte cectijdg 
Hipocoon genoemt wierdt / om dat tandt⸗ 
daer die Qroepde / Hippon genoemt wierdt. 
Nen de Weſt züde ig een Groot ſtinckend 
Mepz / twelcke/ t Tandt aen die zijde gant 
onbewoont maeckt/ eñ daer doot zjne ſtint⸗ 
kende dampen. 

Samos heeft geë Wijngaert / maer Voorn 
genoegh / fa Strabo getupoht / ende Olijven 
met menigbte. 
JBenfepdt/dat ín 'tEplandt eenmael fo beel 
atten waren/Datfe de Fnwoonderen dwon⸗ 
gente bertrecken. j 
In Chio zijn fo veel Ozvangie-Appelen/ 

datmer berjups af perfl/die met Tonnen Lol 
na Conftantinopolen ende elderg gheſonden 
Wozdt/omte berbefigen ober De fphfe/ gelijck 
bier te Lande, De Boomen / die den Maſtic 
draden / zyn langs den Dee-kant feer laegh 
ende klepn/ hebbende bladert als den Palm 
boom: Sp ſnidenſe derthien-mael 'sFaerg 
tot aen den Stamaf/ daer dan den FPaftic 
uptdzuppt/met trané. So hackenfe oock an 
dere Boomen af / daer den Tarpentijnupte 

druypt. Wet Heeft feer goeden Malyoſepe / 
doch windtet den Candiſen / Berre bande defé. 

Letbos , ofte Metelin ig feer bzuchtbaer; 
beeft een goede ende ghefonde Locht. Daer 
zin eel Berghen/ daer men certijdte veel 
SWarmer-fleen upthaelde/ alg mede den Me 
gact-fteen. Den Wijn ban Lefbos wozt boor 
De befte ban gants Gracia ghehouden. Bet 
boedt oock vele Paerden / Die Klepn / doch 
fiere ende Wel geſet zijn. Mẽ maechter veel 
Kaſen / ende heeft beel Koorng, Daer wor 
den tweederlep Droguen ghemaecht / die de 
Turcken in hare Pottagie gebruycken / d'eee 
ne Trachana, ende d'andere Bouhort op de 
@urchfche fpzake / ende banden Kowepnen 
eertijdtg Crimnon ende Maro genoemt, 

Pan'tgene ben Turck ín Slavonien beſit / 
@qüj-  bacr 



6:2 

Daer af (al den Leſer in t Berhael ban Ra- 
goufi, ende Venetien genoegh vinden, 

Hare Oude Zeden. 

Sude Lune Fu'teplandt Han Zie, ofte Cea, Wanneet 
den beraifs Doude Luͤpden haer leven fat waren/ vergif⸗ 
ten haet ſel⸗ gen ſy haer ſelven vzywilligh / om deſes wee 
gen beetle gefots ellenden miet langer onderworpen te 
ab. zijmz ende Dit was een peder met verlof Bande 

Madiſtraet geooztoft, Ende Dit was meelt 
inde Stadt lulier in’tgebzupek / vermits als 
daer cé Wet was / die mede bracht defe woor: 
Den: Dat de gene, die niët welen konnen le⸗ 
vesten minttEnietoneerlijck en fterven, eñ dat 

Woaeros Greoverde 60. Taré zijn, datſe van vergift ſter· 
bet defe VER, op-datde Lijftocht voor anderé niet ver- 
Wer qher korten werde. Dit getupght oock Alianus in 
maeckt zn verſcheyden Biftorien / ſeggende / dat de 
was, gene die alreedtg bervielen / een ſolemnele 

Dfferhande deden / geduyzende de weltke / ſy 
met bloemẽ bekranft3ijnde / dzontkẽ fp tſop 
ban dulle Kervel / als boelende haer efter des 
Landts onnutte zijn. De Poeten meenen/ 
bat dit Eplandt eertijdtg bande Eozintifche 
PPnwhen bewoont ſy geweeft/ ende derhal⸗ 
Ben haer toegewpet {oude zĳn. __ 
In Zerphena genbaden fp Apollinem Hoog 

harten Befrherm-heer. 
Die Lan Siphano warẽ Hoogtijdts fo mach⸗ 

tigh / datfe tegen de Lacede monters dorften 
Goꝛzlogen om de Souverainiteyt van Griec⸗ 
kenlandt:waer aen haer reſolupt gemoedt gee 
noegh geſpeurt kan worden. 
Bie ban Paros zijn opt ban mepn⸗ eedigh⸗ 

heydt berklaeght geweeſt Want Miltiades, 
Der Athenienſers Overfie/ haer Berwonnen 
hebbende / ende fp hem beloften deden van ges 
Hoorfaembepdt / en hielden 't nochtang niet/ 
waer ban t Spreeck· woordt ig;Doen als die 
van Patos. ’ wis tons d, 
Die ban Nixia waren níet feet geeſtelijtk. 

Veel Zofferen begaven fich eertijdtg ín dit 
Eplandt / daer fp ter gedachteniffë deg onge⸗ 
lycks / ken Ariadne betoont/ ende ber vloers 
Kende de trouwloofbhept der Mannen / in eeu⸗ 
wige ſuybverhepdt leefden. 
In teylandt Cos was den Tempel Eſcu⸗ 

laph, ombat Hippocrates ſich beroemde upt 
zynen Stamme gefpzoten te 3hn. 

Die ban Sanros droegen een bpfondere rez 
BerencieTunonitoe / haer dienende met bere 
ſcheyden Peeften ende Offerhanden. Sp hade 
den Haer Beeltents gemaeckt/ ghelijck cen 
Dochter / die trout/ Want ſy geloofden/ datfe 

in dat Eplandt geboren / ende gedupzende ha: 
ve Macohdom / opgevoet was geweeft/ende 
Daer naer met Tupiter ghetrout. Sp hâdden 
haer ootk een Bog toegewpet / daer fp Paeu⸗ 
Wen ban over Zee ín op voedẽ. Wen maeckte 
hiet eertijdts het fchoonfte Verde-werch/ 
batmen ſien motbt. —*— 

Delos wierdt vande Athenienſers (behal⸗ 
Ben noch de Perſſianẽ) dermaten gecert / dat⸗ 
fe alle Gravẽ ende gebeente der doode wegh⸗ 
namen / eñ brothteñ dfe in tEylandt Rhena, 
tweltk deſes Eylãts Kerck-hof weſen moſt. 
Men mocht alhier gene Honden opvoeden. 
Die van Chio Waren eertidts feer mach⸗ 

tigh ter Zee / na datſe haet btp-ghiemâcckt 
Hadden / ſtelden oock onder haer ven Deerlijcs 
ke Republijcke / alg sijnde be vijckfte. Maer 
zijn eyndelijck ín de handen Her Athenienſers 
geballen/ Daer na inder Matedonters / daer 
na ín der Romeynen / eñ epndelijck fn der 

zieclien / die te Conftantinopolen regeerdẽ. 

Verhael van den Staet des Turcks in Slavonien: 
4 Dt Det mijten — zijn en 
en groote ende gheleerde FRannen geſpro⸗ 

ten/ alg Theophraftus, Pitracus een der (eben —— 
Wiſen ban Grecia, den — Alceus, ende (ant Lef 
de Dichterffe Sappho, DE Oꝛateur Diophane bos ghe⸗ 
tem, ende T heophanem den Wiflorp-Deherje fpzoten. 
ber ende Dichter / den Darp-Mlager Arion, 
J ies Therpandrum groot FRuficien ende 

fchter, 
De Lefbierg Hebben eertijdtg Bacchum 
aengebeden / ende Dat van Weden/ ſeght Pau- 
fanuas „Dat De HBiſſers van Methymnum een 
hooft van Bliif-boomenbhout gemaeccht/ upt 
be Zee getrocken hebbende / gingen den Py- 
thias pragen / weltken Heldt Dooz dit Hooft 
berbeelt was / die Dun antwoorde / datſe Bac- 
chum geren ſoudẽe / tregenaemt Cephalonicú. 

Samothracien wags vermaerdt van weder 
de Ceremonien der Goden / die men daer on⸗ 
derhieldt / want daer was een Schole / daer⸗ 
men alle de Offerhanden leerden diemen pe⸗ 
gelijcken Godt offeren mogte. 

Huydens-dacghfe Zeden. 
Alhoewel datmen bp-na ín alle de Eplans 

ben op de Grieckſe maniere leeft / fo fal ick 
nochtarig pet wat bpfonders verhalen ban de 
gene díe daer tegenwoojbigh woonen. 
Eerſteliück moetmen weten datter een ſo 

Dermaers 

Doe be 
Grooten hoop Mooverg ronds om deſe Ep⸗ Zee-toobers 
Tänden ſwerven / dat d Inwoonderẽ gendodts ontbeckt 
drutnt zijn op de ſelvige indefgr voegen acht Worden. 
te nemen, Daer en ig níet eenen Bergh· top / 
Baermen deg daeghs niet een Schildt-wacht 
en fet/om ín Zee daer op te letten/ènde haer. 
der gade te acn: want ſp ban verre de Goos 
berg gendegh upt de Andere fchepben Gone 
rien : ol hebbende eenigen Modber/gee 
venſe repen met bupz/ende om dât Det vupg 
bes daeghs! nlet verre af en fchijnt/ fa heb⸗ 
benfe materfe/ daerſe veel rootks mede mae 
Ken/ ende food'er Heel Schepen zijn/ fo boene 
fe op veel plaetfen tepken/Waer door alle Har 
benen ſith terftondt berforger. Des nachts 
6 ie, bper-tepheng alſſe Sthepen 
efien hebben. - 
An’teäplant Pathmos Wwooné veel Grieck⸗ 

fe Thriſtenen / in aller ozphepdt / hebbende 
Turckſe Magiſtraten. Bet Lant wozbt vane 
de Chriſtenen bebouwt:ende daer zijn oockt 
geel Caloyers, 
Die ban 't Eplant Coos hebbeneenfotte … 

ſuperſtitie / ſeggende / datmeñ daer een upter⸗ 
mâten groot Serpent geffen heeft / tweltk 
houden vooreen Waerſeghſter / ſeggende ooc 
dattet de Dochter Hyppocratisis, die noch 
Ín't leven is: want befe wag eertijds eẽ groo” 
te Toovereſſe. ‚ 
De Turcken woònen alleen ín de ſtadt 

Stancou, fonder dat daer ofte in 't gantfe Epe 
landt ceníge Chziftenen woonen / Anders dan 
op twee Dorpen binné in 't Lant / daer eenis 
ge riethen berdragen Worden. 
An Lefbos woonenũ niet alg Turcken / ende 

be Chriſtenen woonen ten plattẽ Lande omt 
dat te bebouwẽ / eñ de Wijngaerbẽ te H'anré, 
In Letnnos oft Stalimene, begevé haer alle 

de Griechen âen de Bouwerpe! erde woe 
nen daer fonder vreeſe / want be Do'hater bes 
Warende grortreffen. Dact zjn bots Ver! 
Caloyers, geltitk oock ín alle Nander Eplar- 
den ban de FP ibbel-landfe Zee, k 
Fn 't @planbt Chio willen be Turthen 

niet toelaten bat eenige Chꝛiſten in De fiade 
Chio woone, 
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in *t Eylandt Cypers. 613 

VUerhael ban het Eplandt 
CYPERS. 

Lela ega olm — j 
J —— — 

Eridies. 66 6 

k Kort Inhout. 

Fer wodt eerlt verhaelt / Wiede cerfte Inwoonderen deſes Eylandts 
geweelt zijn; ende de Beeren Die ober tſelbe geheerſt hebben / cer het 
Ban den Turck Selim genomen wierdt. Hoedanigh zijne ghelegent⸗ 

hepdt tg; sijnen omgang, breedde / lengde / ende climaet. Zijne Hoofden ofte 
Cabos. Hoe 'tboogtijt berdeplt was tn vier deelen / nu in twaelf. Zijne voor⸗ 
naemſte Steden Dorpen, Bergen, etc. Zijne vruchtbaerhent in Citroenen / 
Limoenen / Kozijnen / etc. Goudt Mijnen / Aluyn / Yſer / Koper; koftelijcke 
Geſteenten / Diamanten / Korael witte ende roode / Katoen / Wolle Zout / ett. 
Hoedanigh de oude Wetten ende Coſtumen deſes Landts waren / waer in 
de Hoerderpe toegelaten / ende de onbeſchaemtheyt prijſſelijck was: aenbid⸗ 
Dende Venerem Boo, hare Goddinne / ende Beſchermſter Des Eplandts. 
Welcke Natien dat Eplandt nu bewoonen. Hoedanige Politie ſy onder den 
Dencetianen gehadt hebben! ende hoedanigh die is / die (p nu onder Den 
Turck tegenwoordigh gebeupeken. 

Hupſe LI Luſignam ín Vranckrijck gefprott It Eplandt/'twelche eerſt bez 
waren: Eñ daer naer iſt onder de macht der woont ig geweeſt / ſo men ſeght / 

van lapheth , Den ſone Noahs, 
Jp Daer na onder ‘tgebicbt Det 

Gríechfe Epzannen/ nadat de 
Monarchie ber Aſſpriers upt 

was / verbiel daer na onder De macht der Ln: 
mepnen/ ende hier door Heeft den Ptolemai- 
dos, Koningen ban Egypten, gebhoorfaemt ; 
tfebert fg't wederom in de handéder Homens 
nen vervallen. Daer na hebben't de Keyſe⸗ 
ren van Conftantinopolen befeten ontrent 
den tijdt ban 800. jacen. Tſedert heeftment 
Beffen in handen der Koningen / Die pt den 

Venetianen gekomẽ ín den jare 1475. eñ is in 
haer gebiedt gebleven tot den jare 1570. doen 
het genomen wierdt door den Kepſer Selim. 
Mit Eplant heeft eertijtg genoemtgeweeft XXVIII. 

Crypton, fo Volateranus fegbt; oock Cerseftis, 
om de veelheydt der Bergen/ Wieng toppen 
hoornẽ gelekt zijn, Daer na Cethonies, Ama- 
thufia, ende Paphia; afg ootk Salaminia, Ma- 
cria, Amachantis, Afperia, Colinia ende Eroſa. 
Fe gelegen Holgensg Prolomeum, in't mide 

den van Sinu Iſſico, gemeenelijtk Golpho di 
Lajazzo, ende floot aen de Egpotife Zee / tuſ⸗ 

@q ij fen 
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pers ghes 

weeft. 

egen Loe 

—— dattet eertdts negen treffelijckke Koning⸗ 
Eplam cy- rütken begreep /ende 15. groote Steden/ 
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fen be Beberg ban Cilicien ende Syrien, Sfet 
ten Supden nade EgpptifeendrSprife Zee: 
ten Ooſten grenſt het oock aende Spriſe Zee / 
eñ Sinu Iſſieds; ten Weſten het heeft de Pam: 
phplife Zee /endeten Noorden de Zee Wan 
Cilicien. Bet Dofter-deel light té Ooſten van 
Syrien, ontrent 40. Franſe Mylen. Het Sup⸗ 
ber-deel light dzie of vier dagh⸗ſeylens ban 
Alexandrien; ende ſo beel ten Weſten ban 
Rhodes, Light van Cilicien, pat nu Cara- 
manien genoemt wordt / zo, Myilen. 
Deſes Eplandg lengte is bant Weſten 

totten @often/ heeft veel inhammen. Light 
in't begin vanden vierden Climaet / onder de 
tiende Paralelki , ende zijner langften dagh is 
ban veerthien uren ende een Galf. Dijn ome 
gang/ volaeng Strabo, fg ban 3420. ſtadien / 
Die 427. Bijlen maken, Plinius ſtelt zijnen 
omgang te zn 375. Bijlen. Andere feggen/ 
batmen te water vindt sooooo,fehgeden/ende : 
dat zijne lengde 200. Mylen is / ende zyne 
bzeedbe ten hooghſten so.of Go/ maer daer 
zůn ſommighe / die Bet 550, mijlen omgans / 
ende 220. inde lengde / ende 230. ín de breede 
te geven. 
Het heeft veel uytſtekende Hoofden / als 

Cabo di Acamas ten Weſten / nu Cabo di S. E- 
pifano,nothj Cabo di Drepan ‚nu Trapan;noch 
Cabo-di Punta, ende Melonta; Wen de Zupde 
fide Cabo Blanco, Cabo delle Gatte, Cabo di 
Chiti,Cabo di Pila,Cabo de Griego,ende Cabo 
di S. Andrea. @entgroogden Cabo di Corma- 
chit. 
Prolomeus ſchꝛuft / dat bit Eplandt ín bier 

Deelen eectijdg bewoont ig geworden / names 
lijck / ín Ooſt eynde / dat oock Salaminta gez 
noemt wierdt / Det Wefl-epnde laphia, het . 
Zupbd-epnde Amathufia, ende. het Noordt⸗ 
epnde Lapathia. Boch nu woꝛdt het ín twaelf 
Deelen berdeplt/ als zijn de Contrepen van 
Nicofia, Famagufta, Paphia, Andima, runi(fa, 
Mafota, Salina, Malforia, ofte Sivori , Crufoc, 
Pantalia, Cerina, ende Carpaſſa. 
Diodorus,Plinius ende Mela berfekeren ong 

Waer ban ommige door groote Aerdt · bevin⸗ 
genvernielt zijn ge wopden. Zijne voornaem⸗ 
fie Steden zjn Het Nieuwe Paphos, int Lante 

chap Paphia, wort nu meeft-túds Bapha ges 
ha Het oude Paphossin de ſelve Pꝛovin⸗ 
gie; noch Cythera, nu geruineert / tn wiens 
plaetg men fiet Conuclia, Daer Wag oock de 
ftabt Curian, waer voor nu Pilcobia ig/ eẽ De 
grootfie ende voornaemſte. Amathus, is oock 
persoeft ; Ceraunia Wordt nu Cerines ges 
noemt / is ban Cyro gefticht/ nadat hp de 
Koningen des Eplandg berwonnen hadde. 
Nicofia, bie eertijds het Dof der Koningen 
wag/light in't veidt ban Maſſare: 36. Mijen 
hier ban dacn light Famaguſta, eertijds Sa- 
lanius Baer na Conítantia,1g een deftige fladt/ 
was een der bier Dteden / de Den gemep⸗ 
nen naem droegen ban Arfinot. 

Behalven defe Steden Wordender Wel 
Sso, Dorpen ofte Wlecken getelt/ hiet onder 
oock eenfge berwoefte Steden tellende / die 
fp Caſaux noemen. Dele defer magen Wel 
voor Steden gerekent worden / ſo ten aenficn 

Verkael van den Staet des Turcks 
Buchten waren ín drie deelen verdeplt Waer 
af de helft beoogde aen des Konings Ka- 
merg / ende De reſte ecn deel aen de Geefte. 
lückhepdt / ende een deel aen Den Adel. 

In dit-Eplandt zjn oock veel Berghe 
Waer ban den Olympus Be alderhooghfie id: 
beGriecken noemdenfe Trohodos,ende heeft 
18, Mylen inde ronde. Daer zijn ober al beel 
Kloofterg ban Grieckſe Caloycers. 

Geftalteniffe. 

Dit gantfe Eplandt wag eertijbg fo Lol 
Boſſen / datmen’t nauwlijckg bebouwen en 
konde;ende hoe feer D' FnWwoonderen dat Bere 
branden ende acn Drheeps-timmeragie ber? 
befighde / fo en kondenſe Boch wepnigh lands 
ontblooten: Epndelijck ig geozdonneert/ dat 
Die gene Die hout-hacken wilde /'tfele vzy 
mochte boer / ende peder alle't Landt dat hp 
ontbloote jp ende eygen Voot ſich ſelven bee 
houden (oude. Strabo getupght/ dat dit Ep⸗ 
landt bp zünen tijde van Wijn / Olp / eñ Koorn 
fo vzuchtbaer was / als eenig hLandt mochte 
zijn / ende genoegh rbe Voo? zine Inwoen⸗ 
derert:gelijch’t oock noch 1e; Bet brengt oock 
bele luftige WDnen voozt/ Die wel 24. Zaten 

bewaert konnen wozden / ende wozdt binnen 
dien tijdt van (wart geheel wit. 
… Daer groepen voc veel Citroenen / Limoes 
nen / ende Orangie-⸗Appelen / die ſeer luſtigh 
ban ſmaeck zĳn: Heeft veel Dadels / Supt⸗ 
ker-riebt/ Saffraen / ende Coriander. Heeft 
mede heel ſchoonẽ witten honigh / oock ſwar⸗ 
te Supcker/ die fp gemepnlijck Melazzo noee 
men. Beeft oock beel Medecinaie krupden / 
alg Rheabarbum,Coloquinta,Scamonea, ens 
He meer andere; alg mede een ſeker krupdt/ 
ban welckers afichen men Seepe maerkt, 
Daer zijn oock Heel Goudt-minen/ oock Pr 
ſer / Aluyn ende andere Mijnen; boots Dias 
manten / Eſmerauden / Chriſtael / witten ende 
xooden Korael / den teen Amiantes, daer 
Lyinwaet af geweven wordt / dat ín tvupr 
geworpen zijnde / niet en verbrandt / maer 
Witter ghemaeckt Wordt, D'Fnwoonderen 
trecken ootk beel geldt Van haer Katoen/ 
Wolle/ende Kemelg-Daerg.JBaké oock veel 
Zouts upt eenfeker Mepꝛ / Dat niet wijdt 
vande Zee en light / ende 12, mijlen inden 
omgang heeft / waer ín een kleyn Kivierken / 
uyt den Olympo vloepende / invalt. Daer is 
een groote hitte in dit Eylandt / om dat het 
op 35.graedt leydt / weſhalven niet wijdt Van 
Tropico Cancri is. De Tocht is níet ſeer 
goedt aldaer / ende op den Bergh ſeer ſubthl / 
oorfaeck hier Lan zjn beel ftl-flaende Water 
ven. Daer gin geen Rivieren / maer tentge 
Beken/díe komende te droogen/ d Inwoon⸗ 
deren gebreck ban water hebben/ 'twelck bp 
die ban Cypers wel het grootfte onghemack 
is. Daer en is maer eene Haven / die goedt 
íg/ontrent Famagufta; B'anbere zijn alte (ae 
men onbequaem eride geftopt ban de Zee, 

Oude Zeden. 

Dit Eplandt heeft eertijdts ſeer hoogh ge⸗ 
ban hare grootte / alg ban wegen hare veel⸗ \ acht geweeſt / vernidts / alhoewelbe Poeten Waer Ve- 

heydt deg voicks. De poornaen ſie zijn La- verſiert hebbẽ dat Venus van 'tZee-fchupm vus geboren 
pitho, Sicuri, S. Ioan de Carpeſſa, Leftara, S. { foubde vooꝛt·gekomen zun⸗ nochtans het gets, na belet 

Conftantino,Limnati,Silicu, Pellendria,Chil- | merngeboelen íg/Dat fp ín dat Eplandt fous gevoelen. 

Jani, Colloffe , Pifcopi, Salines, Conucliat de gebogen afin: So dat oork gelooft wordt / 
Crimo, Arzos, Omodos. Crufoc; Solie, | batdefe hupſe Godinne ſoude eertüdts een 

Marfou, ende Leſque. Alle de Cafuuxofte ges | Wrouwe defeg Eplandtg geweeft DN / nd 



Offeringe 
ban Men⸗ 
ſchen. 

vedels 
lupden in 
Cypers zijn 
meet frans 
fopfen. 
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Dat ſy / omhare fchande te bedecken/ geordon⸗ 
neert foude hebben / dat de Wzouwen Hyper 
lie mochten oberfpel doen / ſonder eenige 
gerbeurte. Bier was oock een ſeeckere mar 
niere / dat de Dochteren van Cypers, op bee 
ftemde bagenaen den oeber ban de Zee qua⸗ 
men/ om haer te bertoonenâ&en den eerften 
breemdeling/ die haerder gebruycken wilde 
boo gelt/ onumet Dit gelt haer Brupt-fchat 
te vergaderen/ ende Veneri voldoen boor de 
ontrobingbhe hares Maeghdoms. 

Deſes Eplants Inwoonderen pleghen 
oock Menſchen te offeren / ende deu Bupbel 
onder (chin van lupiter aen te bidden / twelck 
ſp van Teucero geleert hadden / ende behiel- 
den't tot dEtijdt deg Kepferg Adriani, bie dit 
gebzupek vernielde, 

Pare Koningen dreoeghen cen Kleedt opt 
hooft / als de Mit ers van onfe Biſſchoppen / 
eude haddẽ lange Rocken / alg de Perſianen / 
ende leefden wüders alg de Griechen. Sp 
hebben eertütds fo machtigh ende rück ghe⸗ 
weeſt / dat ſp op verſchepden plaetſen hare 
bolck-planten henen ſonden / ende ſeer wijt 
op de Middel ·lantſe Zee gebiet hadden: heb⸗ 
ben osck veel ſteden ín Spangien gefticht, 

Huydens-daeghfe Zeden. 

De Fnwoonderen defeg Eplandts leben 
feer net/ beleeft/ ende leckerlyck. Ontfangen 
den vreemdelinck ſeer mildelick / ende met 
grooter eeren. Son dapper ende ſtrütbaer / 
bol-lijbigh/ ende diſpooſt / maer de Melan⸗ 
tolpe ſeer onderworpen. 
Die daer Woonen/ zijn ban berfchepden 

Jaatien/ boch meeſt Griechen; ende zijn als 
hier meeft ghekomen ten tijde Conftantini 
Magni: upt Egypten, Iudæa, Syrien, Cylicien, 
Cappadocien, Pamphylien, Thracien, ende 
amdere Griechfe Lantſchappen / na dat het 
Eplant door gebreck van water verlatẽ had⸗ 
be geweeſt. Baer tenaenfien der Edeblie⸗ 
den / díe zijn ten meeftendeele upt Franſoiſen 
gefpzoten: want na ’tberlieg bant H. Land: 
zünder veel HFranfoifen met Den Koning 
Guy van Zufignan in bit Eplant vertrocken/ 
ontrent den Hare 1163, Doch tfedert dat de 
Venetianen dat felbe ingenomen hadben/3ĳn 
oock alle de Venetiaenſe Evel-lfeden ende 
flechte Borgeren/ die hier metter woon qua: 
men/ voor deſes Eplantg Edel· luyden bes 
fent geworden / na datſe vijf Jaren ín de ſtadt 
Nicoſia gewoont habben. 

Wijderszijnhier de (eden der Inwoonde⸗ 
ren ſeer gemengt/want ſommige leven na de 
Turckſe/ andere nade Grtechfe wife: ende 
Dele hebben noch eenighe voncken Lan hare 
oude feden behouden, 

Haer gouvernement. 

Alle de Cpperfe/ die bupten de ſteden woor 
nen/ zijn ín bijf berfchenden conditien bere 
deplt / dat is / in Paricij, zeifteri, Perpiairi, Al- 
baniers , enbe witte Venetianen. Den tract 
Der Paricij wag den ellendighften/ bermidts 
deſe als Aaen ghehandelt worden; want fp 
hare Meeſters eertüdts ſekere lamme gelts 
jaerlijchg betalen moſten / behalven datſe 
noch veel tjdts Hoor haer moſten wercken: 
Dare Meeſters machten haer hannen / flacn/ 
ſtooten / ende dierahelijcke dinghen aendoen / 
behalven doeden: Want den, Koning alleen 
befe authoriteyt hadde, Sy mochten haer 

oock berkoopen/ ende mochten deſe Slaven: 
haer ſelven ſoſſen voor Go. Kroonen / doch 
bleef hare gront in de voorgaende conditie 
onder hare Heeten. 
Degene nu/ die haer fn deſer voegen vbry⸗ 

gemaeckt hadden / wierdẽ Leifiteres genoemt / 
dat is / Vry-gemaecckte, ende hare kinderen 
die fp na hare vꝛp· makinghe teelben/ waren 
tan de (elbe conditie/ doch De voorgaende 
niet. Defe betaelden het fefte Deel ban haer 
verſameide Vzuchten. So en mochten defe - 
zeiflteres haer met de Paricij niet berhouwer 
Ieken/ want de Kinderen/ die upt fodantge 
bouwelĳjcken (proten/ wierden ghedouden 
Booy Paricios, ie 
De xerpiari zijn ſommighe onder de raticij, 

die ten tijde der Koningen hare vryheyt booz 
bun ende Hare kinderen verworzven Hebben, 
mits betalende jaerlucks bftien verpirs,een 
ſeker foozte ban ghelt te Conftantinopolen: 
doch bleef de Jront epgen alg te Hoozen. 
Be Albaniers zijn fekere Volckerem die 

foldpe ontfangen/ ende eertidts alter ghe⸗ 
bzacht waren om tfelbe te bewaren / Defe 
teelden kinderen in Cypers, Die fo wel alg ha⸗ 
re Vaderen folbpe ontfingen die de wapenen 
droegen / tot dat dit Eplant Bande Turtken 
gewannen Wiert. „ 
We witte Venetianen zijn fekere Fnwoons 

deren/die met Tribupt te betalen/v2p woo? 
nen mogen. Î 

Dit Eplandt fg onder ber Venetianen 
FBarht ghekomen fn den Pate 1473. ende 
bleef aldustot den Fate 1570. Dat het Van 
* Turcuſen Kepſer Selim hun oñtruckt 

iert. 

Haren Godts-dienft. 

Dier waren voortidts 14. Grieckſe Biſ⸗ Beertbten - dommen / die Van den Paug Innocentio IL ssffnommen 
in faveur bande Koninginne Alix, fn bieren pebben booz 
gebracht zijn: Latende hetKerts-bifdom ban defen/ín Cy- 
Nicofia bubbel/ een Öriechg eñ eé Latüng: peis ghee 
Alfa ook bie ban Famagufta, Paphea, ende weeft. 
Limiſſa, alte te famen Dubbelt: 
Maer de Latünſe Biſſchoppen hadden 

hare Dorpen ende Tienden: Doch de Griec⸗ 
fe epften alle jaer ſekere ſomme gelts ban has 
re Prieſters / ende Diatonen / die onder haer 
gebtet Waren. 

DeGrrechfe Aerts- biſſchoppen erkenden 
de Latijnfe voor hare Overfte/ doch ínfulcz 
ker manieren/ dat/ na dat de Grieckſe tot 
Biſſchoppen van den act des Konings gez 
kozen waren/ fp dooz de Latnſe beveftight 
Wierden; ende in verfchillen Wiert mede van 
Be Griechfe aen De Latinſe Biſſchoppen gez 
appelleert, 
De Griechfe Biſſchoppen en Woonden 

niet ín de boven genoemde Steden / maer dE 
Paug Alexander IV, aſſigneerde haer andere 
Woon-plaetfen: want dre Van Nicofia woon⸗ 4 
de inde oude ſtadt Solia, eñ noemde Hem Bif- 
fchop van Solia, ende Opperfte der Grieckfe 
Kercken van Nicofia: Snfgelijckg deden alle 
De andere. Die van Paphia Woonde in be 
ſtadt Arzos; die ban Limella in Lefcari, Die 
ban Famagulta fn Capeffa, Den Latynſen 
Aerts⸗ Biſſchop van Nicofia, bie ſich Aerts⸗ 
Biſſchop van Cypers noemde / en erfiende 
geenen Patriarch/maer de pendeerde imme⸗ 
dratelricken tan den Paus; daerom noemde 
men hem Primaetdes Rijcks, ende gheboren 
Legaet des H, Stoels, sy 
Behalven defe Grieckſe ende Latinfche 

@q tiij Kercken⸗ 

| 



XXIX. 

loffus van 
Rhodus. 

616 Verhael van den Staet des Turcks 
Kercken / zijn hier noch andere/ alg Avmenie | een peder vryheyt ban Conſtientte gheven / 
anen/ Georgfanen/ Indianen / Neſtorianen | mits datfe de Souberainitept behouden / en⸗ 
Farobianen/ etc. ende peder cen heeftzijnen | De ban hun een jaerljchfen Tribupt ontfan- 
Biſſchop / want de Turckenalhierte Lande ' ‘gen mogen. 

Verhael vanhee Eplandt 

Kort Inhoudt. | 

Et Eplandt Rhodus heeft eertijtg verfchepden namen gehadt; was 
Hermer van weg 3ijnColoflus ban Koper Lá uptnemender hoogh⸗ 

te. Zijne gelegenthepdt/ ende omgang. De vermaerde Stadt Rho- 

dus, ende hare beſchrubinge; was eertijdtg van Den Keyſer van Conttantino- 

polen aen den Kinderen ban S. lan geſchoncken: Fe de overloopinge der Was 
teren gants onderworpen. Heeft fchoone Wepden/beel Citroenen: Lamoe⸗ 
nen/etc. De oude macht ban deſe Eplanders / beproeft ban de Griecken ende 
Komepnen. Hare Wetten / noopende de publijcke laften ende wercken, Wa⸗ 
ren genenght tot allerhande Wetenfchappen/ Tooverpen / ende waerſegge⸗ 
vpen. Offerden Saturno Menſchen op. Hoedanigh de tegenwoordige Ins 

woonderen deſtes Eplandts zijn / levende elck na zijne Wetten. 

Hodus fs eertijts genoemt ghe⸗ | tvaſte Landt ban Aſia, ende heeft ontrent 
Ves weeft Ophinfà, Afteria, Ethrea, | 140, ofte 135, mijlen in de vonde. 

NS 

—F 

Trinachia, Corymbia, bœeſſo, Daer en ig nu maer eene groote Stadt / die ge 

SN 

GS ten Colollus, Dfe aldaer wag/ | eenfdeelg in een laeghte / ander-deelg aen de 

ende ghefteit wierdt onder de fechen Wonde- | Zee-kant, Beeftdzie dubbelde Mupren / 13, 

ren des Wereltg. Sp was van kapersendé | feet hooge Toozens / vijf Kaſteelẽ / ende noch 
Bupm deg hants wag fo groot/ dat geêmen, | eenige andere Foztreffen/ bie tbp na onwin⸗ 
fche dien ombamen en koude; ende Wwag na | baer maken. . ik 
fommiger fchzüjven/ zo.cubitus hoogt: De | Deſe Stadt heeft certijdtg feer bermaerdt 

Eapptenaerg den felven inftucken gehacht | geweeſt / ende dat meer onder de Gidderen 

Debhende/ foeden daerneghen hondert Les | ban S.Tan van Ierufâlem alg tegenwoozdigh 
mels mede, onder De Turcken. adat de Chriſtenen upt 

Det Eplandt light twintich mijten ban | Pakeftina verdrzeven waren / heeft den an 
a 

S Arabiria;, Daer naer Macaria ef | na tEplandt oock Rhodas genoemt wordt / Stadte 
PColoffea, han wegen diengroa- | Ghelijcf ban oudts: Light aen d'Ooſtzyde / Khodus. 



in ’tEylande Rhodus. 
ban Conftantinopolen dít gheheele Eplandt 
den Aidderen Van S. lan gegeben / des Jaers 
1308. Maer in den jace1sz2, heeft het Soly- 
man Turcks keper ingenomẽ / bp verdragh 
dat de Nidderen Daer vrp upt-trecken/ ende 
d Inwoonderen / Die wilden / blijven fouden. 

Alle de Hupſen der Kidderen ban Rhodus 
zin noch rechtevoort aldaer in’tgeheel / met 
Gare wapenen/ Schilderpen/ ende opfchzif- 

617 

ende bedorven Geel faet ende Beeſten: Int 
fthermen/ ſubtijle konſten ende gauwe geer 
fiighept behaelden fp den prys. 

H uydens-daegh{e Zeden. 

Rhodus fg nu met Turckẽ ende Joden bes 
woont / die Geel upt Spangien verdzeben zĳn 

be 
/ — Rho: 

ende elck leeft na de wife zyjnder gratie. Maer dus en mee 
de Chriſtenẽ en mogen deg nachtg inde ſtadt gen neen 
níet woonen / vermits de Turcken haer miſ⸗ Thriſtenen 
trouwen; doch des daeghs mogenſe daer wel des nachts 

ten / die de Turcken bewaert hebben. 

Geſtalteniſſe. pen ils 

Wanneer 

Deunbpde Stadt Rhodus is af de Nooꝛt⸗ 
zijde een black veldt Wart D'arider zijde is 
berghachtigh)doch fteenachtigh ende nietſeer 
beeedt/maer lang: Ken de zde Genen fietmen 
Geel baltepen/ ende Beuvelen / oock Bergen 
dieht gen de Stadt / heſet meteen groot getal 
ban Wijndaerden ende @eft-boomen/ díe 
daer — Menſchen groepen / want 
ben aert des Za 
Dit Eplandt tg de overbloepinghen der 

Bis Eplandt wateren ſeer onderworpen / gelijck tot drie⸗ 
— der⸗ malen toe gebleken is waer van de derde⸗ 

andts ſultks niet en becrmach. : 

verkeeren ende handelen Die opde Borpen dibben. 
woonen / zijn ten meeften deele Chriſte nen 
Oriecken / die de Wijngaerden ende Hoben 
waernemen et bebouwen, Leven bp-na ge- 
heel gelijtk d'andere Griecken. 

VERHAEL 
eri 5 mael gebeurt fe/doer ben Koning Antigonus van 
Das wepe Eumenem verwonnẽ hadde / doenis Bet gant: 
nigb boicka ſche plande met water bebecht getwotden/ | BOSNIA, BVLGARIEN, 
Ontquam. ende alle zune Inwoonderen Berdroncken: 

twelcke niet boog eenige overloop der Zee 
gebeurt is / maer door groot onweer/ende eert 
geſtadigẽ regen / Die in de Lenten door hagel 
beginnende fo ſterck waren / datſe bele Bups 
fen onder boet fieet/ ende bele Luvbden doos 
dende / bp na de Stadt / die laegh leydt / geheel 
verwoeft hadde: doch fg daer voor nu eẽ wep⸗ 
nigh vooꝛſien / want bele ſtil ſtaende wateren 
zijn uptghedrooght / ende andere Beken zijn 
afgeleydt na de Zee. — 

Alhier zijn vele ſchoone Wepdẽ / ende heeft 
menighte Orangie appelen / Citroenen / Olij⸗ 
ven / eñ andere Boomen / die altijdt groen zijn, 

Oude zeden. 

De victorien Der Romeynen ober díe van 
Rhodes, ende wederom defer over de Nomep⸗ 
wen/Beeft hareoude dapperhepdt ten oozloge 
genoegh te Kennen; gelijck oock mede doet de 
vrypwilſige hulpeteghende JLatedemonierg 
boo? de Athenienferg/ ende wederom teghen 
befe voor de andere: Want Het was een vry 
volck / wiens hulpe gebedelt wierdt / gelück 
Men hupdeng ·daẽghs der Geunieerde Pro⸗ 
vintien ende der Switſeren doet. 
Daer wag een oude Wet / Waer door de 

vijckfte der acmfte haren laft dragen meften, 
Daer waré oock Mannen / die tot be publijce 
fe wercken geftelt waren / ende andere / die 
leeftocht berforgen moften Hooy die gene/ die 
daer aen wzochten : Wederom eenige die het. 
opficht hadden ober alleg wat daer toe noo: 
digh was / voornemelijck aen de Zee-kant. 
Au haer wapen-hups Waren eenige Dez 

treten/ die Gerboden waren pemanbden te bez 
fichtígen/ want fo wie int Huys tradt om bie 
te beften/ die Wiert ter doot veroordeelt. 

Rhodus is eertijdts grootelijcks gepzefen 
geworden / om de werenfchappen/ ende bype 
konften/die dacr in ſwang gingen / ſo dat oock 
de Bomepnen fele Garve kinderen derwaerts 
te Dtudte fonden. 
d Inwoonderen deſes fladtg/ ſeght Eufc- 

bius, alhoewel ſeer gemaniert / ofſerden jaer” 
Weke een Man den God Saturno. 
Waren ín den beginne groote Toperaers; 

SERVIA, RASCIA, en- 

de ’tgene den Turck in 

HVNGARIA befit. 

Befeie een Tantſchap Illyriæ, van Oro- 
ſio Dardania genoemt / ende ban eenighe 

Andere Opper-Mefia, Het heeft zynen naem 
ban de Bibiere Boſna, die ſich in De Sava ont⸗ 
laft. Dit gantfe Lant ig in tween berdeplt/ 
‘teene Woet genoemt het Koningrick ban 
Bofnia, ende'tandere het Porſtendom. Fe 
gelegen tusen den Danouw ende Slavonien, 

Det Koningrück Bofnia begreep het laghe 
Landt / wiens hooftftadt Couadze ofte laie- 
ze was / gelegen op dé top ceng Berghs tufe 
fen twee ivieren met cen onwmnelyck 
Kaſteel. De Turck heeft hem deſes Gucky 
Meeſter gemaecht deg Jaers 1464. ende liet 
Den Koning Stephanum van Bofnia villen / die 
oock Diſpota van Raſcia ende Servia was. 

Det Bertoghdom van Bofnia begreep Get 
hooge Lant/ grenfende aen Ragu(i, ende den 
Hertogh noemde hem oock Hertogh ban S. 
Saba ofte Herzegovina; Is onder den Turck 
gheballen ín een Faermet tvoorgaende. Sa 
bat geheelBofiia nu maer een Goubernement 
ís. De woon-plaetfe banden Beglierbei ig te 
Bagnialuque. Daer zjn noch be plaetfen ban 
Pofchegut, Clitfo, Herzegovine, Liko , Sa- 
zechfne ,Ifwornik, Ciftem , ende Allarfchi- 
achiffar. 

Servia wort van bele luydẽ genomen Hoor 
Bet oude Aant Tribalus ende Opper-Mefien , 
ende light tufichen de Küchen ban Bulgaria 
ende Bofhia. De Wooft-ffadt ig Senderovia, 
Ban ſommighe Spenderobia, Ban den Turce 
ken Semonder, ende ban den Hongherſen 
Zendrem: light bp Belgrado / op den oever 
wanden Danou. Is van Amurathe, Eureka 
Kepfer/ ghenomen/ inden Fare 1435. Dier 
light oock Prifdens, daer ben Kepfer Luftinia- 
nus geboren is. d Andere Stedenzün Kira- 
tow . Novogrado, aen De frontieren ban 
Servia lcagende, 

Bulgaria , woꝛt albug ghenoemt na fekere 
volckeren / Die ontrent de Volga uptgetogen 

Ag s zünde 

XXX. 
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men/datmern mepnt bp den Ouden reders 
Meſien genaemt ge weeft te zyn. Light tuſ⸗ 
fchen servien, Romanien,ende den Donauw. 

De vooꝛnaemſte Stadt ig Sofie, wel geleden 
ende volck⸗ rück / doch niet ſterck. Noch iſſer 
Nicopoli, van den Turcken Nigcboli ghe⸗ 
noemt. 

Rafcia light tuffehenden Danouw ende den 
_Termes- De vaoꝛnaemſte plaetfen zijn. Zar- 

novie, Crufoveccie, Covin, Novebard, Seve- 
rin, Calambes„Colorabeflta, ende Bodo. „ 

Ben Turck befidt nach in -Beflacabien, 
twelcanen noot eene Provintie vã Moldavien 
hout, de ſteden van Klim, Bermen; ofte Mon- 
cafter,-altwaer eenen Sangiac woont / die denn 
Beglierbei van Griecken-lant ig. Dele Stedẽ 
met het Kant zijn ban den Turck genomen 
int Haer 1485. 
Fn Hungarien befitdben Turck be Koning: 

lijcke adt Buda, gewonnédeg Jaers 1rsar, 
„gen wepnígh daer na Strigonien, Alberegale, 
Veifkirch, Albagreca pfte Belg räde,( dat den 
Kepler ín Hungarien niet meer en befit/ alg 
tgene aen dees zijde den Donau ghelegen fg: 
Ban defe Loorgaende is gefproken int Ver⸗ 
hael van Hangaryen; waer toe Wpden Le⸗ 
ſer wijſen. 

Konnen alderhanden arbeyt verdragen: Dijn 

Verhael van den Stact des Turcks in ’cEylant Rhodus. 

zijnde ontrent ben Jare 6 66. bit Lant inna⸗ Geſſalteniſſe. 

Bolnia is vol dor geberghte / ende ſeer on⸗ 
Bzuchtbaer, Het vᷣoordeel bat het Kant bier 
ín heeft / ig dat het daer Doop te flercher is, Silber⸗ 
oeh daer zijn veel Silver Müijnen: ende ze nent 
Heeft feer fchoone Valtken. 
„Bulgaria fg oockt meeft berghacht gb, ende 
daer tet laegh ende black fg/ heeft het veel 
Boffen/ ende woefte Wep: twelck oock bere 
oodfaeckte dat het Leger Ladiflai, Koning 
ban Polen, hier Berging. 

Servien enBe Rafcien zijn Van een ſelve Sout- Me 
aert; doch Servien heeft veel Gout-Aijnen/ nen in Ser- 
ende oBertreft Kaſcien hier in. —— 

il Zeden, en 
De manieren ban lesen defer Volckeren 
zijn gelach de Slavoenſe / die alreets boor de 
fen beſchreven zn. Dùn oock de Polacken 
ban gebup,fehapg wegen eenighſins gelijck, 
Syn ſeer genepght tot den dzanck/ trouwes 
laog/enbe lichtbaerdigh in woort-beloften. 

hept/ want alle hare doente (pyupt meer upt 
en domme onwetenbept/ dan upt een Wats 
ere voorſicht des ghemoets. 

5 
ye 

wel vol Couragie/ maer bloot ban dapper” ag 

2 
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Kort Inhoudt. 

En Autheur begint met de beſchrijvinge ban Tremifen, verklaert sijn 
grenfen ende grootte inde lengde ende breedde / ende welcke Provinti⸗ 

9 en daer eertijdts onder begrepen waren. Beſchreven hebbende de 
Dtadt Alger ende zijne Peovintien/ ſpreeckt hp ban t Kijcke ban Tunis, 
twelck hy in vijf Provintien verdeylt; bemerckt haren omgang, gelegentz 
Bepdt/ ende boornaemtte Steden; beſchrijvinge van Carthago, etc. Daer na 
boortgaende tot twee andere acnmerckingen Ban de vruchtbaerhendt Det 
Pꝛovintien / ende zeden der Inwoonderen; wiens vruchtbaerheydt groot 
bevonden wordt / ende de manieren beeemt ende beelderlep; Seght mede/ 
datſe altijdt loos ende ontrouw geweelt zijn. Vindt veelderhande Belgien 
ofte Godtg-Dientten in dele Landen / namelijck het Chriſtendom ende Ma⸗ 
hometiſdom. 

22 Et Bieke van Tremifen , heeft | maer 25. Mijlen/ namelick vande Middel⸗ 
NB Mauritaniam Tingitanam, Waer | landtfe Zee aftotde Woeftpnen ban Num:- 

Y fn oock berbat worbdé de Bijcké | dien toe : waeram Het oock feer vande Bra 
_ fz van Fez eñ marocq,langg de is 
Re) Sbiere Muldia henen/ten Weſten; 

Dente ten Doften Ampfaga; ten Sup: 
Den de Numidos Getulos , ende ten Noorden 
De Middel landſche Zee / 'twelck uptfiet na 
t@plandt ban Sardinien. 

Dit Landt ie ten tijde Der Komepnen ges 
noemt geweeft Mauritania Cefìrea . Zin 
ardotte inbe lengde van Woſten totten Wez 
ſten / is 330, Wülen; maer zine bzeedde is 

biers die deſe Woeſtpnẽ bewooné/ geſtadigh 
gerooft wordt: Soo dat oock de Koningen 
altijdt der Rumidiers vriendtſchap / ſo verre 
mogelijck was/ gefocht hebben; maer heb⸗ 
benſe nopt konnen voldoen. 

Dit Bieke ban Tremifen begreep eertits 
4. Probintien/ die na Gare hooft-ftuben gee 
noemt twferden/ alg Tremifen, Tunis, Bugia 
ende Alger; doch nwt en iſſer maer Tunis ende 
Tremifen: Defe lactfte ſtadt heeft — 

eer 



Befchrifs 
binge ban 
be OUDE 

620 Verhael van den Staet des Turcks 
feer groot geweeſt; maêrdoor het ſevẽ · jarigh 
beleg} bau iofeph Honing ban Fes,ende daer 
naer deet den Oorlogh tuffen Carolum V. 
eñ de Turckẽ / is De gants beel vermindert. 
De ſtadt Alger was eertijds onder het 

Bijcke ban Tremafen > Maer ig doorde ons 
verdzageljcke laften gerebolteert / ende aen 
De zijde des Konings ban Bugia gevallen: 
maer na heeftfe ander den Kong van Span- 
gien geftaê/dienfe Barbaroſſa ín Ben jare 1515, 
ontnam / ende nu behoortſe den Turck toe/ 
ende is van de Dep-bupterg / die heur daer 
veel onthouden/ feer ryck Gemaccht. Biet 
Woont oock deg Grotẽ Turcks Lieutenant. 
De ſtadt light in't hangen Van ſommighe 
asergen/ heeft 3. Mylen inde ronde / ende ons 
trent-8oooo, Dielen, Een kleyn Eplandee 
Ren dient haer tot eert Baven : Defe ſtadt is 
ban den Turekẽ dapper geftercht/ ende bp na 
ouwinbaer Gemaechit : Wordt sock anderg 
Guafir genoemt: ende ſtreckt ſich upt tot de 
Steden Tercot; ende Guargale, 
Het Koningrücke van Tunis begrijpt alleg 

Wat tuſſchen de qroote Útbiere/ ende Let 
JLandt mefvath light: So dattet epgentlück 
dat alles omvat/ dat de oude kleyn Aftica 
noembderr/ ende oock Numidien. Sommighe 
verdeylen dit Bijck in LIJF deelen/ alg Buga, 
Conftantin, Tunis, Tripoli ende Ezzab. 

Bugia begint aen de groote Awiere / ende 
fireckt tot aen'tgebeigite ban Conftantin, 
dicht aen de zBIDdel-lautfe Zee/ ende 18 deſe 
grootte ontrent vã 1 so. mijlé. Daer zjn eent⸗ 
ge kleyne / doch bevolchte fiedeheng/alg Ne- 
caus aen de palen ban Numidien,enbe Chollo 
aen de Middellantſe Zee, Bugia fg de hooft: 
ſtadt / daer tlant oock na ghendemt wort / ig 
ban den Homepnen gefticht/ op eenen hoo: 
gen Bergh aen de Zee-kant. 

t Tani ban Conſtantin light tuſſen Bugia 
ende Tuoes,aen de Kiviere Guadibbarbar. De 

Booftftadt ig Conftantin. Pele meynen / dat 
Dit Cirtha fp / ban Prolomeo Lulia ghenoemt. 

De Stabdt is omcingelt met hooge eñ ſtercke 
Mupren / die ſeer oudt zin. Fn dit Jant 
Woet oock geftelt de fladt Hippo, daer Augu- 
ſtinus Biſſchop geweeft is / leggende ontrent 
roo. mijlen Bande Zet. 
Van alle dit nch is Tunis be Hooftſtadt; 

was eerſt gants klepn/ maer dooz den on: 
dergang Lan Carthago ig de felbe leer groot 
ende bermaert geworden / wozt gefept 5. mij⸗ 
ten índe condde te hebben. Î 
La Gouletta leydt dicht bp Tunis, fn een eng⸗ 

te / aen een fril-fiaende water ban thien mijlen 
lang/ lange ’twelcke men na Tunis Baert, 

Carthago, de oudtfte Stadt van dit gants 
fche Landt / was eertdts de Dooft-fladt van 
gebeel Africa, gefiftijt vande Pheeniciers, fo 

grant Car men fepdt/72, jaren voor De bouwinge van 
hao. Romen. Sommige ſchriben / dat sinen om 

gang 22. mijlen was / ende bp na allefing ban 
de Zee omeingelt. An 'tmidden was een Ka⸗ 
feel Bivza genoemt/Wwat meer alg 2000. ſchre⸗ 
ben omvattende. Defe Dtadt fg ban Scipione 
gewennen ende verbrandt / in den jare 602. na 
De bouwinge ban Romen: Maer van Cæſaro 
weder apgebouwt zinde / na dat hy daer cen 
DolcG-plante gebracht hadde / heeftſe weder⸗ 
om beginnen te bloeven. Daer naer iſſe Wes 
derom ſeer gequelt ban de Gotthen / Wanda⸗ 
Ten ende Sarazijnen / fa datter nau het twin⸗ 
tighſte deel bewoont is. Daer en is niet dan 
een ſeer kleyn ſtuck van de Mupr / eenige dae 
ter Jooſingen / ende een ſeer kleyngetaſ van ſo 
heel oude gefifchten, Men ſeght datmer one 

mn — — — — — — — — — — —— — — — 
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trent 25, Koopmans· winckels / eñ soo. Huv⸗ 
ſen vint / die doch gants laegh ende ſſecht zyn. 

Biſert ofte Benfart ig oock een ſeer Oude wzelcke 
Stadt / Die eerft kleyn zijnde / naderhandt ſeer Stadt ban 
groot geworden is dooe anderer Steden on? ſommigen / 
bergang. Is Gelegen op de Middellandtſche boos bee ou⸗ 
Zee; Do dat (ommige fchziven/ defe Stadt dE Vrics gee 
bet oude V tica te zin/ bermaert Doo, De doot POMDE Wozt. 
Catonis , Fn dit Landt leght oock de Groote 
Stadt Cairoan, gelegen ineen Woefte ende 
fandtachtige plactfe/vermaert/om dat aldaer 
De Arabiſe Duperftirien ſorghvuldelijck one 
derhouden Worden. j 

Det Landt Tripoly begint aen be Kiviere 
ende Golphe des Cabos , ende ftreckt tot aen 
het Landt Mefiath, aen gene zijde De Stadt 
Tripoly. Defe Stadt is bp onfentúde door 
de Zee-roovers eer opgekomen/ ende Wordt 
genoemt Tripoli in Barbaryen. p 

Ezzabe light aen gene 3de Van Tripoli, 
Ooſtwaerts op; heeft ommige Steden / doch 
van kleynder gewichte; tvoornaemſte Kant 
deſer Provintie wordt Mefrach genoemt / ges 
legen aen be Middellantſche Zee / ontrent 
too, mijlen ban Tripoli. 

Hoedanigheydt. 

Tunisín ‘tgeheel aen te mertken / íg ſeer 
bruchtbaer / boedt beel Beeften/ ende aen de 
Weſt⸗zyde / heeftet veel Oefi-boomé. Maer 
om ban peder in’tbpfonder pet te ſeggen / fo 
ig Bugia feer Vrurhtbaer in granẽ ende Deft. 
Doch op fommige plactfen uptermaten ons 
vruchtbaer: En dracght evenwel nergens 
Geen Tarwe. Beeft (eer hoogt Bergen/ende 
beel Woeſthnen / oock fchoone Fontepnen: 
— menighte ban Wotken/ Paerden / ende 

en. 

Int Landt Conftanún is Beel Olp/ Ter⸗ 
we/ ende veel Boter: Kondts· cin de Stadt 
‘Tunis, vjf of ſes mijlen inde rondde zijn heele 
belden bol Oljf-boomen; boch en geeft noch; 
Koorn / noch andere granen/ bermitg de In⸗ | 
Woonbderen niet en derven pets faepen/ om Mi 
bat de Arabiers hun tot aende Stadt toe bee | 
rooben ende beloopen. 

Tripoli heeft veel Dadel-boomen/oock ale 
Derlen Deft/ maer Jeen Koorn; doeh wel 
veel Haver. 

Ezzab heeft Beel fchaone belden / doch fone 
der eenige granen/ maer wel Dadels / Oli 
ven/ende Heel ander Deft. 

dn 

Hare oude Zeden. 

„De Prouwenbefes Tandts droegen eere 
tijdts om peder been een Koperen King / 
tweltk ín Africa noch onder bele Bozen onz 
derhouden wort/ ende drocgẽ ſeer lang. Defe 
Wierden Andrimachides genoemt, -Dp faus 
den hare Dochteren/ noch Maeght zinde/ 
eer fn haer uythouwelicktẽ aen den Koning / 
op daf die hares Maeghdoms genieten fous 
de / die dan noch maer de ſchoonſte die eert aẽ 
en dede / eñ d'andere aen andere beſtede te bee 
ſlapen; ende daer na peder te huys komende / 
mocht eenen Man gegeven worden. 
De gene die antrent het Tritonidiſe Ma⸗Der jonge 

rag woonden / ſchoeren het hap: huns Hoop: Dochteren 
hoofts Rost af / ende behielden Het achterſte izerljckſen 
geheel lang : welck tegendeel de Aufij geheel Strydt Wijf 
nauw onderhielden. De Dochteren deſes ereen Ga 
Tandts hielden jaerlücks een Strijdt met zonde . 
malkanberen/ ter Eeren Dare Goddinne Mi- nimervs: 

of nerva 
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verva, ende boebten met ſteenen / ende Lupe 
fe w/ lijf onrljf. Die in defen ſtridt bleven/ 
Werden oo? geen Maeghden geacht / die 
beſtapen warèn: maer die hun hier broomſt 
queten/dzoegen eener Moꝛilloen / op de Cor 
cinchehBwlrmereen kam daer boven op/ 
ende wierdẽ van d'andere Maeghden dapper 
deeert; endefteloen haer op een wagen/ tri⸗ 
umphelijck toegemaechit / rüdende met de ſel⸗ 
be lange het Tritonidiſche Maras henen. 

Dit volck gebruytktẽ de Brouwen onder 
eén/ende De Rinderen Wierden/ tot hare Has 
rengekomen zijnde / gebracht ín'tgefelfchap 
der Manuen daer eld dh koog) dien / daer 
hp bp woonen wilde / ende dien hielden fp dan 
pock voor haren Bader: Hier toe vergader⸗ 
ben fp haer oock eens alle drie mâenden. 

Bare trouwe ende woort-belofte ig altdt 
feer twijffelachtigh gehouden, gelijck Hanni- 
bal Ben Aomepné genoeabfaem bewefë heeft? 
Ende Titus Livius oock levbendigh af-maclt. 

Huydens-daeghfe Zeden. 

Defeg Landts Inwoonderen leben bp nà 
eben eens alg die ban de Aijcken van Fez ene 
be Martocg, Baer ban elderg Gefproocken ís. 
Doch Hebben ſommige ecn Wepnigh nade 
Turckſche mantete/ díe haer beheerſſen. 
B'Fnboorlingen en beminnen Be heerſſe nde 
Eurcken geeñſſins niet. Sp zijn van goeder 
tomplexie / ende verdragen lichtelijt albers 
handen arbeydt: worden ſeer oudt; zyn wep⸗ 
nige ſieckten onderworpen. 
Die van Bugia zijn rijch/ Edel / ende aer⸗ 

digh Lan naturen / ende foo gemaniert / alg 
eenigh volck ín Barbaryen. ke 
_b'@bdelitgen ontrent Tunis zijn níet feer 

tick / mits batfe geerte kooypimanfchap en 
drijven: zijn in ſedeñ alg d'andere: maer Bee 

621 
geven hun meer tot be ſtudten alg andere, So 
zyttootk die ontvent Carthago feer hobaer— 
digh / doch geheel ellendigh. 
Vooꝛts is tLandt lange de Zec-kurften 

bol Aoovers / dre de gantſe Zee onvepl hou⸗ 
den. Daer zĳn veel Chriſten Uaben/ ende 
voornemelũck te (Alger, daerd'er mel 5. dup· 
fent getelt woeden / die feet ellendig gee 
handelt worden. 

Rijckdommer. 

adien dit Landt een groote aenkomfte 
„han alferleg Koope lupden heeft / ende acu de 
Zee wel gelegen ig / fo moet het oorknoodte 
ſakelij ken tk sn: Doch te Tripoli ig wepe 
nigh aenkomfte ban Schepen / bermitg daer 
niet Dar Goovers en Wooien/ die banalle 
Kooplupdenfcer geſthuwt worden. 
Te Conſtantim worden beel Takenẽ / ende 

Wolle verkocht / alg mede Olye / Sphe/ Lpe 
waet / ende Heel andere dingen. Le Bomiz 
wordẽ heel Grané/alg ooc Boter verhandelt. 

®Be ſtadt Alger heeft twee Poorten / cene 
aen de Zee / ende eẽ te Landt / waer ban d'ine 
komftemeet alg eén millioë gouds op-brégt. 
De quekinge der Beeſten biengt den Ane 

woonderen groot profit aen : gelijck mede 
doet het groot getalber Slaven, 

Haren Gods-dienft. 

Alle de Inwoonderen des Tandts / doer 
openbare beſlydeniſſe vã de Wet Mahomeris, 
ban de welche hiet na in't bzeede verhandelt 
(al worden. Be Chꝛiſten Batsen leben wel 
naer haet maniere/ maer in een groote ellen⸗ 
de / ende Worden gehandelt / gelijck bie in't 
Aijcke ban Marroe Weonen. 

Deel Chii⸗ 
ſten Staver 
te Alger; 
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Nhet Koningrvijcke ban Egypten worden beel merck-waerdige dingen 
gebonden; doch (telt den Autheur eert zijne gelegenthepdt/ende beelbept 
Der Hamen. Der Egnptenaten herkomſt. Zijne grootte in De lengde en⸗ 

De bycedde. De verſcheyden bedeplingen der oude ober Dit Landt. Het getal 
zijner Dteden bedracght over De 26000. welcker voornaemſſe zijn Siena, al- 
Waer) De Don in Cancer zijnde, geen ſchaduwe gefien en Wogde. Memphis, 
bermaerdt Doo? de oude woon plaetfe der Koningen Lan Egypten, ende de 
gebuprſchap der Ppramiden / Die onder De (eben wonderen Deg Wereldts 
getelt worden. Be Dtadt Caire,ende zijne Bzeemdichepden. Alexandria, zijne 
oude ende tegenwoordige geſticthten: Twee Pactven/ die thien vademen 
hoogh zijn; ende andere veeemdighepden. Damiaten, ende andere Steden. 
De wonderlijtkheydt Des Naems van den Nijl; zijne (eben gaten; wiens 
ooefpzong ban de oude onbekent geweelt zijnde, bp onfen tijdt gebonden 18. 
Onder De voornaeniſte oude gebouwſelen / zijn De Begraef-plaetfen der Ko 
ningen / Sbelifken/ Den Sphinx, ende De Ppzanuden. Daer na volght de 
aenmerckinge zijns Kijckdoms / waer Dooz De ſelve veroorſaeckt wort: heeft 
eenen Steen / daer door De Diebẽ erkent worden; ben Balfem-boom groent 
ontrent Caire. Hoedanigh haven aett{p/ hoe oock d'oude haer de ene 

erlen 
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allerlen wetenfchap toegeengBent hebben: den kloecken aert Der Vrouwen. * 
Dare Mantere van fcheiyven ; ende tweederhande gefchaft. De manier van 
rouwe te dragen Der oude Egyptenaren. Darer Prielteren kleedinge: Dare 
Offerhanden/ RHaeltijdenw ete. Harer afgeltozben uptvaert/fo ban Konz 
gen alg andere. Hoedanige Goden fp aenbaden ende cerdensonder de Figu⸗ 
re van aldertepe Dieren. Dare hundens daeghſe mantere/zeden ende Godts 
dienſt Hare oude Wetten / gemaeckt op den Koop-bandel Dreverpesende de 
houwelicken haerder Prieſteren. d Authogteprder Koningen / etc. Wart 
CTeremonien in't offeren des Stiers. Eyndelijck wordt verhaelt hoedanige 
Keligie tegenwoordigh in Egypten is / ende welcke maniere ban leben onder 
de Chriltenen / genoemt Cofues, gehouden wordt. 

— Ommige oude Autheuren heb⸗ 
S ben gewilt / dat Egypten eendeel 

Zes Des wereltg ſoude zyn / verdeylt 
—van Africa ende Alia, tuſſchen 
67 EEN) welctte twee (p Het befloten. 
— Andere / die den Nijl Booz de 

Ware fchept-pael ban Alia eude Africa nemê/ 
ftellen hier een deel 
in Africa, « J— 
Maer Prolomeus, ende veel andere / Die de 

roode See / oſte de Arabiſe Golphe / voor een 
bequamerfchept-pael deſer twee deelen ge⸗ 
nomen hebben/fteilen Egypten in Aftica, 
AB eertitg genoemt geweeſt Lria, Ltia, . 

Potamia, Ogygia, Melambola, Hephcftia, 
Myara,sende dthiopia, om bat heel Moren 
bun daer onthielden. Maer aegyptus Deeftet 
vaneen haerder Koningen/den Broeder Da- 
nan gefiregen/ ofte ban den Nijl, die ooch eer⸗ 

tuts Egyptégenoe mt was, Ofte vande holes , 
Beré.upr Merfeu, ban dẽ geſſachte Cham, die / 
volgens tgetupgeniffe lofephi,oock Egppte⸗ 
naers genoemt wierden. … … —J 

lutarchus in Ofyrim noemtet Chemia, 
mogefjch Loor Chamia, gelijck Ortelius (eer 
— aenteyckent / van Cham den Sone 
Goãhs. — 

In de H. Boechen der Bebzeen Wiert dit 
Lant ghenoemt Meſtaim, alg Ioſephus gez 
tunght/ ende Chus, fo Arias Montanus wil, 
Waer op niet gefwegen dient dat de EQpptez 
naers hare afkomst trecken banMeftaim den 
Sone Chus, gefpzoten upt Cham, den Soue 
Noahs. De %rabferg noemen Dit Lant Mez- 
re , ene d'Anwoonderen Chybic, ra den 
naem des geens / die eerft ín Defe Landen gez 
heerſt eeft, De Turcken noement Elche- 
bits, fo Pinet getupght / ofte Elquibet fo mar- 
molius ſchꝛijft. 

Dit Landt ſtreckt fichhin de lengde bant 
Supden nat Poorden doo een grotẽ ſtreec/ 
hebbende ten Weſten de woeſthnen van Bar- 
ce, Lybia, Numidia, eñ trijtke Ban Nubia:ten 
Supden het Arche ban Bugia ende den Nijl, 
geltick Leo Africanus getupgbt. Maer Plini- 
us, Die híer tn ban belen gebolght wort / felt 
bet epnde van Egppten aen deſe zúde dicht 
an de fladt Syena, Die nu Afne ghenoemt 

ort. 
Ten Ooſten grenft het aen de Wilderníf- 

fen ban Arabien, welche is tuſſen Egypten ne 
De het Roode Meyr , ende deſe gantfe ſtreke is 
Woeft ende fander water /tot 8 dagh-repfeng 
inde lengde. Ten Noorden grenfi het aen de 
Middellantſe See / díe aldaer d'Egpptiſe 

Ber Cgppe 
tenarei afs 
komft. 

See genoemt wort. Alle twelcke genoegh te 
kennen Geeft/ Dat de oude alleen dat Egypten 
genaemt hebben/ twelcke bewoont ende Lan 
nen Nijl befproept woet/nameltick/ alle tlant 
dat met bie groote woeſthnẽ omcingelt wozt/ 

in Alia, enbe’tandere 

— — — — a — nn — — —— —— it * —— 

beginnende van ontrent Syenatot de middel⸗ 
lantfe See toc zende dan langs den Fil henen 
ban Afne tot Alcair ofte Cairtoe. 
„Ban Alcaire af/ ofte Dicht daer bp/ deylt 

fich de Awiere Nilus in twee Qroote armen/ 
Ende mactkt ban Egppten aldaer eenen drie? 
hoeck / waer bande twee boecken zijn twee 
Canalen ban dẽ Nijl, beyde inde See ballen 
De/ nameltjch/aen de rechter-hant tot Dami- 
aten toe/ ende aen be Mfnckerhant tot den 
ie van Canopa, baer nu de Stadt Rofctta 
ight. 
Den boet ban deſen drzie⸗hoeck is de hult. 

ban D'Egpptife Sec) tuſſen den mont van 
Damiaten ende Rofetta, ontrent van 300, 
ſtadien. 
So is dan het Noorderſte deel van Egyp- ten, tweltk Neder-Egypten genoemt wordt / 

gelijck een Eplant / beloten van de See/ ende 
deſe twee Canalen banden Nijl, ende wort 
begrepen onder den naem Han Delta doop de 
oude Hiſtort ſchr vers / Dichterg/ etr. om 
bat bet defe Grieckſe Wetter A, die een rech 
ten drie- hoeck is / bergeljckt. 

Dit Eplant heeft inde rondde / volghens 
Strabo, ontrent zooo. ſtadien die 375. Itali⸗ 
acnfe mijlen maken: Doch feggen de Mober⸗ 
ne Schrhvers / dat defe Delta in ben omgang 
ontrent z300. mijlen heeft. 
Egypten light by den Tropico Cancri, na 

Citculum Arcticum toe/ tuſſchen de febende 
ende tiende Paralelli, voornemelijtk onder 
ben tweeden Climaet. Weſhalven den groote 
fien Somerfen dagh een Wepnigh meer ig/ 
alg van dertien ende een half ure/ ende inden 
Noortlijckſten hoeck niet bovende 4. uren, 

Dit Laut is ban berfchepden oude Geo⸗ 
Graphiſten in berfchepden Deelen bederlt 
ende afgbefthepden gheweeſt: ander anderen 
pock in Hoogh ende Laegh Egypten, ofte m 
Opper erde Neder-Egypten. Det Opper-E- 
gypten was Dat lange malle Deel/ dat boven 
Syena begint / aen de Grenfen ban Ethiopien, 
ende by Alcaite eyndight. Bet Neder-Egyp- 
ten, begreep alleg mat tufFen de twee Canas 
len: ban ben Nijl befloten lagh tot de Middel⸗ 
lantfe Dee toe, ander De forme van de Letter 
A, ofte dric-hoeck, 

Egypten is oock eertijdtg ban Alexandro 
in becl Gonvernementen berdeplt geweeft : 
t\welck de Gormepnen naderhant cotkk voor 
goet borden: Herodotus felt 18: Gouvernes 
menten ofte Notmas, Strabo 19, Ptolemeus 
46.Plinius ontrent de so. Doch Ortelius heef: 
ter uyt verſcheyden Autheuren meer alg 65, 
bpeen bergadert. 
Wat nu Zijne ſteden aengact/ Haer af heb⸗ 

ben fonumigthe geſchreven / datter ontrent He 
26500, eertijb: ghemeeft zijn ten tide dat A- 
mafis regeerde:ende Diodorus ſeght datter bn 

zijnen 

Woe beel 
Stedẽ foms 
mige ín E- 
gypten ge 

fteit hebben. 

* 
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zijnen tijde zooo, Waren, Doch Ortelius en 
heefter niet meer als z00. konnen binden/ 
hoe nacuw ende neerftigh bp cock na de felbe 
gefocht heeft. Do Datmen hier door gelooven 
moet/ Dat de Oude ter in mede. gherekent 
hebben alle de Dorpen ende gehuchten. fet 
te Min is feker/ dat doo? de Spriſe / Macedo· 
uife/ Somepnfe/ ende andere oorlogen vele 
der felter vernielt zijn geworden, De bere 
waectfle Dan sijn.Syena, Thebes, dat oock 
Diofpolis genoenit wiert / Tentyrum, Helio- 
polis, Mephis,Babylon, Alexandria, Pelu- 
tum, ende andere 

Syenna,nu Afna genoemt/licht recht onder: 
Den Tropico Cancti, albier ſeght Plinius, 
maechtemen cendicpen put/ daermen geen 
fclhabuwe ín en fagh/ als de Son int begin 
van Cancer waag. - * 
De ſtadt Memphis, aen geen zijde van den 

Nijl gefegen op de Weft-zjde/ Was certijng 
be woon-plaetfe Der Koningen Han Egypten; 
van be welckede Pyramiden, daer Lari bele 
Autheurs fo veel ge gebe worde Hin bier. 
feer Wepnigs Han daen gelegen. Alcaire ig 
daet naer de Woon-plaetfe gewogden bande 
Dultang ofte Soudaens van Egypten, Doth 
mepuen ſomnuge / dat Alcaice op De felue 
plaetfeig/ Daer eertijds Babilon getweeft ig, 
Mock berfehert ong Bellon, die alle die Lan? 
ben door reyſt hee ft/ Dat Babylon eẽ weynigh 
bou Alcaire fg/ende dat daer noch beel obers 
blffelen ende oude geftichten geſien worden / 
ende thang noch een Dozpig/ bewoont van 
bele Grieckſe ende Armeniaenfe Ehziftenen. 
De ffadt Alcaire fg mm forme Lan ecnen 

Dap-hoeck ; 18 feer groot/ende miet muyren 
onmefngelt/ behalben'tmeefte decl/ daer den 

Tact Ba- 
bylon eers 
tors ghele⸗ 
gen heeft. 

Befchzijs 
binge ban 

— Nijl tegen aen bloept. Bupten tbegrijp der 
mupzen ffetmen peel ſchoone Geboutfelen/ 
ende ene ſterckte / dat opeenen hoeck ban een 
Steenrots light; wiens trappen upt de RNots 
gehouwen zijn; eñ kan ban dit ſſot het gantſe 
Egppten bp-nâ over-gefien worden. Het 
mieefte deel der Huyſen ig met eé dubbel dack 
omi deg fons wille bedeckt / ende hebben feet 
lage ingangen / behalven de Bupfen der 
Groote die fo Hoogh zün alg Gier te lande, 
Daer ís eenen platten Tooten/ Waer aen 

— ghemerckt wordt de vruchtbaerheydt alle 
bende jaer in Egypten , want fo den Nijl tot het bos 
baecbepot venſte gat toe bloept / fo Oordeelenſe / datſe 
van Egyp- Een goeden ende overvloedigen oogſt hebben 
ten aen er⸗ fullen/ ende fo boots minder ende minder. 
kent kan Doch den Baron ban Beauvau feght in zijn 
Wojden. _ Popagie/ dat het ineene Moſque, genoemt 

Elchial,fg/Daer men meet hoe boog! den Nijl 
vloeyt ineen Colomne / dte daer in is. Maer 
Palerna {u zijne repſen / ſeght vat het ou een 
Eplandt bernomen Wordt / ontrent Cairc, 
Daer Gier na van geſproken fal worden. 
Vaer ig oock in Caire ofte Alcairc een 

plaetg/ die met een muyr omcingelt is / ge⸗ 
noemt Bafeftan , daer veel Silver-werck / 

Goude Lakenen / etc. verkocht wordt: Al⸗ 
hier ig altijt veel volcks bp een / vermits de 

Dele ſtra⸗ VEE vre emdigheyden / die aldaer te ſien sijn. 
gens oig Sommige ſeggen / dat defe Stadt meer als 
‘fnactyes ges ACE mylẽ inden omgang heeft / ooc Meer alg 
floten Wozs 24000. ffraten/ Die des nachty gheloten 
den. worden, Ig 

Bupten en binnen de Kadt zijn Leel ſchone 
Hoven / daer veel Supeker-rieden/ Palm 
boomen/ @ranafe-Appel-boomen/ Citroe⸗ 
nen/ende Wilde Limoenen. . 
Boten Marerca, twelck eenen fchoonen 

Tupn is / deun bp Alcaire ghelegen/ ſtaet ec 

* 

ö— —— — — — — — —— — — — — — 

fchzoft/ 

Verhael van den Staet des Turcks 
nen Obelifcus, die beel groater ende bicker 
is / alg Dre te Alexandrien fraen/ oock alg die 
op de Len-plaets te Conftanunopolen fiact, 
De Ppramiden ban Egypten, fo Belon gin be 

aen op een verheven plaets / ende @gpprife 
vertoonen haer wel 40000. ſcheeden verre / Ppjamuiden. 
die 266, mylen maken. De Egpyptenaren 
noemenſe / fept hp Pharaons, ende zijn int bez 
fien noch geel wonderbaerlcker / alg be Au⸗ 
theuren Die beſthreuen hebben:want de oude 
gebouwfelen der Komepnen hebben boots 
waer we pril te bedupden ten aenſien Lan 
deſe groore Dteen-hoopen. Men ſietſe in een 
gants woefte plaetſe/ bier mijlen ban Alcai- 
re, Die fteen-Worpen over den Nijl: Be 
grootfte gaet.oock de andere ín ſchoonheydt 
uerrete boven, Synen boet is zo0. boeten 
vierkant / dat i8/ 1zoo, in Be condde/ ende 
30m hooghte 18 600. voeten. De ſteenen / daer ⸗ 
fe ban gemaeckt is / is bp-na gelhcke groot / 
zynde 3, boeten lang / ende 2. Voeten beeedt / 
oof fo dick / ende alhdewel dat den top ſchint 
ſpits gemaeckt te zyn / ſo iſſe nothtans zr. 
boeten vierkant in tras gelept, 
Den Baren Lan Beauvau ſept / dat hy / daer Beſcheh⸗ 
Int gaende/eerft Wel ontrent so.trappen neer” binge ban 
daelde Daer na Wederom ontrent 40. ops bet binnee 
Elimmende/ vernam Bp cen gang / die 4. voe⸗ werck. 
ten breet / 5, boeten hoogh / ende ontrent 30. 
treden lang was / die aenden boet een Blepn 
vierkant Kamerken hadde / Ban ontrent acht 
ſehreden maer gants vervallen / ende bol 
vuplnis:ende wederkeerende doo} den ſelven 
gang / ſagh hy aen be rechterhant den mout 
ban een ſeer groten ende Diepen waterback / 
ende op⸗klimmende Go. trappen/ quam bp 
in eËfeer hooge Tamer behleet met Barber, 
bíer boeten ende een halve lang/ende 21.00» 
ten bzeet/ almsaer een grooten Thebaiſen 
Marberſteẽ is / die z. of ꝓ. dick ig/efir2.fchzee 
den lang; Lijf breet / ende Hf ende een half 
diep. Ende ig deſe ſteen fo fijn/ datſe fomen 
et een hamer daer op klopt/klinckt alg een 

oc « 4 

Belon ſeght / datſe Trappen heeft / die ſith 
bupten upt ſteken / ende drie hondert vier⸗ en · 
twintich ſchreden aenelcke zijde; Voorts / dat⸗ 
ter van het Fondament af tot ben Toy toe 
250, trappen 3ĳn/elcke trap 5. boeten hoogh 
zinde / 9, dupmen Boor een Hoet gerekent. 
Seght oock/ dat zijne hooghde ſodanigh is / 
dat een goet Schutter / op den Voet ſtaende 
níet enfoude eenen pijl fo hooge doë vliegen / 
ofben Bhlenfalnoch op zjne trappé vallen: 
Dp ſchrüft oock/ dat zijnen top black is / ende 
twee ſchredẽ fnde vonde heeft/ende datter wel, 
poſtign perſoonen ghemackclöck op ftaen 
ommen. 
NQu wat hogher / boog bpdefen Ppyamide 

ſtetmen den grooten Coloſſom, die Sphynx 
genoemt was / deun aent Canael vanden 
Nij welckers beſchrvinghe den Leſer bo 
Plinium, Herodotum ende eenige andere 
Wwijdt-loopigh vinden Ran; Daeromme wy 
bir am ko2theptg wille nalaten, 
De ſtadt Alexandrien was eertüds cen 

tan de grootse deg werelts; alleen fn't getal 
van Inwoonderen Boor Romen wijckende: 
Liaght ineen (andige plaetſe aẽ den oeber ban 
de Zee/ getimmert alg een halve mane/ brees 
her alg lang/ verdeylt in Nieuwe ende oude 
fiant. Doude ſtadt heeft drie mülen inde 
lengde / hebbende van binnen/ behalven vele 
vreemdigheyden / twee Sandt-bergen. Dine 
onde mupꝛen ſtaen noch ober eynde / maer Det 
binnenſte deel fg bp-na gants een 

— 



hik in Egypten ende Trogloditica: 
î Alle be Hupſen ffaen op Kelders / daer ín wa⸗ 

ter=bachen gemaeckt zyn/ ende worden ben 
ele vitems Marbere Pilaren onderfiut: Deſe backen 
dighepden zyn daer / vermits'tgebreck ban water / want 
in Alexan- daer en iggeen ander / alg dat door den arm 
drica te fien. pan den Nijl daer in gelepdt Wozdt/ door fe 

kere Canalen / om defe backen eenmmael deg 
jaers te vullẽ / twele gefchtedt dẽ 15. Auguſti. 
Daer zijn veel ſthoone ende grooteftraten/ 

daer Heel antiguitepten te fien zjn / onder ans 
der oock fes Marbere Colomnen peder ban 
twintigh ſchreden ín de rondde / ende ſteken 
noch drie bademen boven d Aerde uypt _ 
Deun aen De mupzen bande Habven / zijn 

twee Naeldẽe / by· na gelijck bepde met hyero⸗ 
buphie Wetteren gegraveert / welcker eene 
p-uagebeel met Sant bedecht is / ende dan⸗ 

bere is noch ro, vademen boven daerde / heb⸗ 
bende 11, voeten inde bierkant. 

Wat hooger is be plaetfe/daer het Paleys 
ban Cleopatra was /ende dacr ſy een Galerye 
hadde / die in de Zee uptftach/fo noch dooz de 
oberbljffelen geften Ran Worden. 
Bupten de ſtadt ig een Colomme / die Cæ- 

far opzechten liet ter gedachteniſſe vande Ne⸗ 
derlage Pompei, ende ig ban Marber / oock 
feer hoogh: het Fondament met de Booft: 
fiucken zijn ban. So. boeten/ ende Daer iſſer 
28. fn De rondde. 
De nieuwe fradt fg cen wepnigh verma⸗ 

kelijcker / liggende ín een vlacke plaetfe/ onde 
hebbende aen de linckerhaudt de oude Havẽ / 
Die befchermit wodt van cen Kaſteel inde, 
oude ffadt : Maer wordt nu om zijne onbes 
quaembepdt niet gebeftght/dan an Schepen 
ende Gelepen in te leggen. 
Aen de rechter-hardt ís, be Nieuwe Bae 
Ben / Wordt Ven den Posrdern-windt dapper 
gequelt / Boch Lan d'een ende d'ander zijde 
woꝛdt het wederom van twee LKaſtee len bee 
fchermt/ die Farilos genoemt worden / waer 
van teene op een half-Eplandt light/ende en 
heeft anders geen Hers Water/ alg daer upt 
des ſtads water-backen gebrocht wordt. Bet 
andere light daer vecht tegen over / fo dat alle 
ge Schepen tuffen bet geſchut Han defe twee 
Kaſteelen henen varen motten; ende fonder 
defe twee Havens foude de fladt ín korten 
tijbt onbewoont zĳn / Ban Wegen de quade 
lucht * 5 —— 
„Een half daghreyſens boven Alexandrien 

B kol. light Roſetta, een fräepe ftabt/gelegen aen den 
ta beraert Nijl, ende ontrent 8, mijlen bande Zee. De 
zón. Hupſen zijn albfer fraep ende luftigh opges 

tfmmert/cnde met berguldt ende Dchilderpe 
heerljck op-gepzoncht ; een Ding dat heel 
vreemdt ín deſe Provintien ig. 
De ſtadt Damiaten fg oock ſeer verngemt / 

ende deun aen De Middel landſe Zee gele⸗ 
Gen: Defe ís banden ouden Peluſium ghe⸗ 
noemt geweeft/ oock daer naer Eliopolis, na 
ben Printe Elia, Die de ſelbe met dzie Mup⸗ 
ré omeingelt hadde. Suidas noemtſe de Sleu⸗ 
tel tan Egypten; doch Ortelius mepnt/ dat 
Peluſium nu Tenez genoemt wordt. 
Behalven defe Steben zünder noch Mi- 

chacle, bp na foo groot alg Alcaire; oock 
Fuca of Foua,naeft Alcaire de qrootfte van al- 
len: recht tegen deſe ober light het Eplandt 
Edibeb,dat den Nijl aldaer maect. Maer de 
Dorpen binnen in t Landt gelegen/ zûn ghe , 
beuwt op heoge plaetſẽ / ont datfe van tober⸗ 

Maer oat vloeyen des Nijls geen ſchade lijden en foude. 
Arabia Tra- De Troalodyri befitten het Landt acn geẽ 
glod:tiea ges zijde DÉ Oe er hande Roode Zee, aen de rer he 
geiegen ſp · ter hande van Egypten. Prolomeus noemt des 

gen Luna, fo Prolomeus wil/ en komt/ maer 
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fe Arabi Ichtiophagi, ende Caftalius fezijft/ 
dat Dit Landt nu Sufia genoemt wodt, doch 
de Moderne noemen’t Arabia Trogloditica. 
„De boornacmfie Steden deſes Landts 

zĳn Corondol, hebbende cen goede Har 
ven / ende Alcoller, ofte Choazir: Ende Dier 
openen haerde Bergen / om een paffagie te 
geben Booz de vruchten / die men upt der A- 
biſſinen Landt brengt. Daer ig vock Sua- 
quez,baer een fchhoone Haven is aen de Roo- 
de Zee. Alhier houdt den Turck aemepnlijck 
eenen Baſſa, die ober dit gantſche Landt com» 
manbdeert. 
Men ſiet oock aen de Roode Zee, ende ges 
ck alg het Hooft vande Arabife Golphe / 
de Stadt Suez. Defe Stadt heeft eertüdts 
om hare Koophandels wille/ die daer gedre⸗ 
ben wierdt in de Goederen upt Indien ende A= 
rabien komende / ſeer bermaert geweeſt / doch 
is nu gants vervallen / ende dat om tgebreck 
ban alderhande dingen; alhoewel den Turck 
veel moepten aengewent heeft / op datſe bee 
woont ſoude worden. 

Hoedanigheydt. 

_ Egypten wozt alleen ban dé Nijl befpzoept/ 
díe her Lant aldaer feer bruchtbaer maeckt, 
Dele Bivtere heeftmen voortijdts veelder⸗ Verſthen⸗ 
hande namen ghegeven; alg Actos, tweltk den amen? 
Arent beteyckent / om zijne fnel-loopenthept die den Nijl 
na de gaten toc; Daer na Egyptus na ecnen Behar beeft. 
Koning dieg Lants:Poch Mela, Chryforoas, 
Syena, Siris, Triton, Diris, Aftape, ende Afta- 
boras. De H. Schꝛift noemtfe Seor ofte Si- 
hor, om datfe fo veel Sljcks in Egypten 
bracht: Sp noemtſe oot Gehon ende Philon, 
De Egpptenaers hebbenſe genoemt No⸗ 

put; de Abpffinen Tacui, ofte Abanhi, be A⸗ 
fricanen Nijlos, ende’t Lant-bolek Taccafy 
ende Abanhi. Panden oorſprong deſes Wits ar ger 

bierg zijn bevfchepden mepningen/ ende bps ven aop’ 
na alle onfeker. Dorh meu weet hupdeng- fpyóg geeft: 
daeghs boozsfelter/ dat fp níet upt de Bers 

upt een ſeer qroot ftil-flaende Water ghe⸗ 
noemt Zair ín’t Opper-Ethiopien, tuffen het 
Koningrijck tan Congo ofte Monicongo,eft 
bet Lant ban Monomotapa, onder den elfden 
graet/ op de hooghte van den Polus Autarcti- 
cus‚ erft maccktfedooz hare kromten: bele 
Eplandekeng/ maer in Egypten komende / 
looptſe tuſſen het geberghte henen/ die haer 
beffupten/ ende maeckt daer na eenen Delta, 
De oude Autheuren en sijn niet allle eens 

derley Gan mepninge/noopende de gaten Bart 
ben Nijl, want ſommnige / alg Mela, Strabo, 
Diodorus, ende Herodotus, flellender febent 
andere fiellender met Ptolomeo negen/ ende 
met Plinio elf, Doch de Moderne Autheu⸗ 
ren ſtellender maer dre ofte vier / als Guil- 
laume de Tyr, ende Pierre Belon,dfe bp bꝛen⸗ 
gen tgene fp gefien hebben; want ſy berdeplt 
haer ontrent 4. mijlen ban Alcaire ín vier 
Ermen/ Waer ban de twee D'andere tee 
Sehip-dragende maken/ namelijk die ban 
Damiaten ende Rofetta. Doch Wanneer. de 
Aiviere overloopt / dan maecktſe vele bp» 
loopende wateren haerbaer/ cit anderg niet. 

Defe Aiviere boet bele VHiſſẽ / ende ſchrit⸗ 
kelijcke Wonfter-dieren/ alg See· Paerden 
ende See kalberen / Crotodillen / ende andes 
re Dieren / die de Menſchen ſeer beſchadi⸗ 
gen. Men ſeght / dat ap deſe Aiviere gheen 
wint en waept / ende dat sn water foeter —4* 
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als eenigh water ter werelt: Oock en iffer 
gheen Griviere/ die doo, fo becl ende langhen 
ſtuck Hants henen bloept/ alg deſe. 
Demmige fchejven/ dat het woort deſes 

Riviers int Grieclis / peder Letter zijn ghe⸗ 
tal uyt⸗druckende / Berbat ín fich alle He daz 
ghen van 't Haer; along: NEIAOZ; 

De N Doet so. DEE s. DE I 10, 
De A 50, De O 70. Ende DE E 200» 
t welck te famen geaddeere, komt 3605. 

Wanneer Het overdloepen in Egypten begint ontrent 
Den Nijl bez dẽ 17,lunij, op welcke tijt defe Riviere groept 
gint te Waf? Gepupgende 40.dagen vervolgés/ ende loopt 

ze An wederom af door even fo Weel dagen. Dit ger 
ende ar beuet als in Ethiopien, twelck boven ESyp- 
ke waerom, ten lept/die langdupzige regen heeft / eerſt Op 

de verfte Berger; ende alg defen regen over 
is / hout het overbloepen op/ ende de Aivie⸗ 
re loopt dan wederom af. Twelck wonder: 
lyck is ten aenften van Andere Revieren / die / 
alg deſe groept/ vernunderen / ende alg deſe 
vermindert / wederom ſwellẽ ende groepen. 

Terwulen dan deſe Riviere dus höogh 
vloept / zijn alle de Steden geljck Eplandé/ 
vermits (pop hooghe plactfen getimmert 
liggen: ſo datmen dan nergẽs komen en kan / 
ban te Schepe / ende alte Wilt ghedierte / dat 
fich niet nâ tgeberghte en begeeft/ moet ver⸗ 
fmooten: So dat alg dan oock be tamme 
Beeſten op gehaelt ende op ftal geſet moe: 
ten wo?den. 5 

Det Kant ban Egypten fg laegh / black enz 
_ befonder geberghte: Sijne Locht is warm 

ende ongeſont. Is niet / alg tandere Africa, 
bande brandende Supder Zonne Gequelt/ 
maer wel van den Noorden / die daer boch⸗ 
tigh is / ín plaets datſe bier dꝛdoght. 
Daer valt oock gheenen Beghen/ die het 

oock niet van noode heeft/vermits het Kant 
jaerlijchg ban den RUI genoeghſaem bevoch⸗ 
tight wort:ende foder bp avontupren / twelck 
gãnts ſelden gebeurt/ een reghen valt / die 
veroorfaeckt Koortſen / Katarren / ende 
dierghelijcke ſieckten. 
Gs wijdergfeer vrucht baer ban weghen 

De oberbloepinge deg Nijls, bp welcke faute 
aldaer een groote duprte ig, Fnde fteden 
berte ban den Nijlgelegen zynde / 3Ún Heel 
bfepe Grachten gemaeckt/ Op dat Die plaets 
fen/den Nijl afgeloopen zinde / niet gants 
Han water ontbloot fduden blijven, 

Trogus ende meet andere ſeggen / dat geen 
Egypten is 3 ant ter werelt fa beuthtbaer tot deg Wen⸗ 

genoemt ge⸗ (efen onderhout en ig / als Egyyten, ende 
rige hebbent be Kootn-Schuyr des werelts ghe⸗ 
Schup;bes noemt;twelck omen oock alderbeft bewaer⸗ 

Wereloes. heyden ſoude konnen. 
De ſelve fchzijft noch datter fo heel wel- 

makende krupden groepen/Dat Egypten gez 
noegh het Koorn foude konnen mijfen. 

Bet heeft oock alderlep granen/ oock Er: 
Weten/ Boonen/ etc. Deel goede Wepden/ 
ende fehoone Olijf-boomen ín grooter mee 
nighte. Doch het Opper-Egypten,ofte Want 
Sahid, gaet alle de andere deelen in veelhept 
van Boonen / Erwetein/ Plas/ Dieren/ 
Woenderen/ ende Ganfen berrre te boven. 
In Neder-Egypten fg beel Oeft / Haver / 

ende Ae: oock veel Katoen / ende Supther. 
Den Gegſt valt hier mt begin ban Apꝛil / fo 
bat Loor den zo. Rap alhier nfeteë apz meer 
afte maepen is. d xe 
Daer groept oock feer goeden wijn / ende 

dat oberbloedigh: Maer weynigh Oly / ende 
Brant · hout / oock niet Beel andere Boomen 

Verhael van den Staet des Turcks 
alg Palm-boomen/ die alhier feer Hoogh 
Groepen. Den Camariften-boom groepter 
niet of moet ghefacpt zjn doch waſt fo Wel 
Op drooge als op vochtige plaetfen: 't Beeft 
goth heel Wel-rteckende Bloemen. 
Behalven het Wzeet ende fchadelijck ghe⸗ 

dierte/ voetet oock een Grooten hoop tamme 
Dieven, alg Bufſels / Offen/ Kemels / Paer⸗ 
den / Eſels / Schapen / ende Gepten / die daer 
alle ſeer groot Worden/ overmits de goede 
Wepbdinge. De Schapen / dieder ſwarte wol⸗ 
le hebben / zijn ſeer Groot ende vet / hebbende 
breede ende Dichte ftaerten, d 
Gude bermitg dit Landt deg winters feer 

marcaffigh is/ fo boet Het oock veel Waters 
gevoghelte / bootnemelijck heel Opevaers / 
die op ſommige grafachtige plaetſen aen den 
Nüij de belden ſchier gheheel bedecken: ende 
veel Doeffen/goëde fpife voor de Dpevaerg. 

Dit Lant heeft oock altijdt veel Metael · 
Möünen gehadt aen de kanten Van Ethiopien. 
Daer wozden ontrent Alexandria fo hele AC- 
tites ofte Brent-fteenen/ gebonden/ datmer 
heele Schepen mede laden kan; ende deſe 
Steenen hebbé deft onderlinge deught ober 
haer/ datfe eenen Dief doen erkennen / ghe⸗ 
lick Belon aenteprkent. 
De Vrouwen ín Egypten zijn oock (a 

beuchtbaer/ batfe Dickmaelg die ende bier 
kinderen teener dracht baren, 
Dicht bp Alcaire groeyt ben Boom / daer 

ben Balfem op waſt: ende ontrent Alexan- 
drette waffen beel Citroenen / Limoenen / 
Ozangie-Appelen/ Pigen/ Kerſſen / ende 
Andere vruchten / alg oock Beel Rijs / Haver / 
Gerſt / Boonen / ende Spelte. 

Bet Eplandt Edibeb heeft oberbloedige 
Suptkere rieden Palm-boomé/ Aijs / Boo⸗ 
nen/ Erweten / ett. 

Arabia Trogloditica ig een onbꝛuchtbaer / 
Sandigh / woeſt / ende onbebouwt Landt/igt 
oock weynigh bewoont / vermits daer ſeer 
wernigh water fg. s 
In de ſtadt Sucz enig geen water/ oock 

niet op twee mijlen naer Ín't ronde / Want fp 
moeten Wweltwte mijlen berre upt eenen put 
haer water op Kemels laten halen / ’twelch 
noch ebenwel een wepnigh bzack ig, 

Hare oude Zeden. 

De Egpptenaren hebben opt dapper bere 
flandigh ende bernuftigh geweeft/ fo dat Ma- 
crobius Egypten noemt de Moeder aller kon⸗ 
ften : want de Egpptenaren hebben gevondt 
de Landt-meet-fonft/ Cyffer⸗ kõſt Geneefe 
konft ende andere Konften meer:Bebben hun 
ootk vltigh gegueten ín de Sterre⸗ konſt / 
ende Tooverpe / daer fp oock tot hooge wijf. 
hepdt in geraeckt zijn. 
Sp hebben oock de eerfte geweeſt díe de 

namen ber twaelf Godert gevonden hebben! 
het opzichten van Altaren / Eer-beelden/ Af⸗ 
goden/ ende Tempelen. _ 

Dare Pzouwen dreven oock eectijdts de 
Kodpmanſchap / hielden Berberge/ ende dee 
den allerlep Mans· werck; fo dat de mans 
nen ledigh waren/ Ende de Weonwen veel 
wercks af-leggen moeften. %lg de Mannen 
haer water maetkten/ huckten fp neder; daer 
tegen flonden de Wzouwen recht ober-epnde, 
De Prouwẽ en mochtengeen Prieſterin⸗ 

nen Worben. Ben Opper Prieſter liet zijnen 
Sone altijdt na zĳn overlijden fn zijn Ampt. 

Andere Wolrkeren hadden beel — 
a 

Steenen? 
die een Dief 
erkennen 
doen. 
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in Egypten ende Trogloditica. 
Der @gppr alg fp rouwe ober de overledene droeghen/ 
tenaten Wis datſe hare dooden beweenden / thooft met 
fe mt Een flick bedechten/ ende’thooft-hapt met den 
Oee hare Baerdt groepen lieten : Daer de Egpptenes 
Rooden. Eenlíieten haer Baerdt (cheeren/ cfi bewondé 

hare Bandenende voeten metdeegh. 
Sp ſchreven vã de vechter zijde des blads / 

nâ de ſlincker zijde toe/ gelijck de Hebreen / 
@Curcken/ Arabiers / ende Perſſianen noch 
Doen. Ende gebeupekten tweederlep ſoorten 

van letteren/ d'eene Was gebeplight/ ende 
d'andere Wag Hooy een peder gemepn. 
Ware Peiefters moften alle drie dagen alle 

Det Bap: / Dat ober haer gantfe Lichaem 
Was/ laten af-fcheeren/ op datſe gene ontepe 
nigbept in den Tempel met haer en bzachj- 
ten. Dzoegen witte Linnen klecderen/ die 
oock feer fupber moeften gewaffen zijn. Baré 
voorhuydt moeft oock befneden zün/ op dat 
alle onfupverbhepdt van den Altaer (fo (p ſey⸗ 
den) geweert mochte worden. Ende droegen 
houte (choenen. 
An Egypten en wierden noch Woonen gez 

faept noch gegeten/ vermits fp die voor onz 
zepne fpüfe achteden; noch en mochten oock 
van efderg gene in't Landt gebracht worden. 

Alle Egpptenaren offerden Offen/ Stie⸗ 
ren ende Kalvereu:maer was berboben geen 
Koepen noehte Vaerſen te offerven/ want defe 
waren de Godinne Ifisopgeoffert. 
Sp aten Boggen-bzoodt ende droncken 

oock Wier / Hermits Het gebreck ban den 
Wijn. Gn een IBaeltijdt zijnde/ ende wel gez 
droncken ende gegeten hebbende/ wiert een 
groet houtẽ Beeldt / doodt Lichaems gelijck, 
omgedzagen/ baer by deſe woorden ban den 
Pertogder geboeght wierde, Eeten drinckt, 
want als ghy uytgelceft hebt, fult ghy defen 
gelijck wefen. 

Ware Koningen gebzupekten een groote 
fachtmocdighepdt jegens hare Onderdanen / 
Waer toe fp oock halveling gedwongen warẽ: 
Want op den dagh bau hare Begrabinge / die 
twee maenden ende acht dagen na hare doodt 
gefchiede/ dede den Opper-Príiefter aen het 
Oraf/daer het doodt Lichaem bp wag / een 

*Gebrupck lange @zatie over het leben deg overleden 
ober debes Konings: ende indien hp wel geleeft hande, 
grabinabe ende Dat het den bolche behaeghde / betoon⸗ 
baerber 0e Den fp hars toe-ftemminge doo? het geklap 
unden. Der handen / ende fo Gp oock qualtck geleeft 

hadde / twelck den Prieſter mede gehouden 
was openbaer te verhalẽ / weygerden fp hem 
vork wel de begraveniſſe / ofte mif-Bandeldé 
bet Lichaem. Want hadden fp eenen goeden 
Koning gehadt / dien beweenden fp àlle dien 
tibet dat het Lichaem bovend'aerde ffondt/ 
met grote klaegh · liederen / ſo bat in bien trjdt 
ntemant noch kocht noch wzoabt/ ja en flfes 
pen oock noch op bedden / noch en bekenden 
hare Wibenniet ín alle dien tüdt. 

geven SP Waren fo fuperftitfeug/ datfe hun niet 
ende aenbas en vernoeghden met afgeftorbene Beldente 
pen oock Hergoden/ende na hare doodt als Goden aen 
Bonden, te bidden / maer aenbadé noch andere Dieren / 
Batten ete, alg Harten/ Honden / Sperwers / Wolven / 

Crocodillẽ / ende diergelijtke veel: Welckers 
Figueren ende Beelteniſſen fp op ſekere da⸗ 
gen in hare Steden ende Dorpen om dzoe⸗ 
gen: Begroeven die alg menſchen in cen Lp⸗ 
nen doeck/ ende bat opfckere daer toe geoz- 
bonneerde plactfen; alfúntjeg met fpecerpêé 
gefalft ende gebalffemt: Za fo ooch pemandt 
eenige deſer doode ſſoegh / mofte dadelijck 
ſterven / oock bande handt deg gemepnen 
bolckg. Tot de opboedinge van defe beeft 
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acbtighe Goden/ Waren geozbormeere de 
deftighſte ende aenftenlĳchfte Luyden; haren 
dranck was van Spelten of Garſt / ende de 
ſpüſe was Bloemen⸗ Pay / geſoden ende gez 
braden Ganfen/ ende diergelicke koſt. . 
So pemant defer Beeſiẽ een ſterven ſagh / 

bebzeef (odanigen rouwe/ alg of hp zijn kint 
verloren hadde, Ende hoedanige often ende 
pracht in hare begravingen gebzupekt wiet” goe veer 
den / Kan daer upt afghemeten wozden/ dat een geſtor⸗ 
ten tijde deg Koningg Prolomei, toegenaemt ben koe ban 
den Wyfen, een Hoe te Memphis van ouders begraven 
dom geſtorven zĳnde/ den Feefter/behalven Hefte. 
een groote ſomime zijns epghen geltg/ noch 
so, Talenten fflgerg den Koning ontleende/ 
om defe belachelijcke uptbaert te bolboeren. 
De afgeftozben IBen(chen Wierden al te fas 
men eerft gebalfemt/ eer {p begraven wier⸗ 
den/ ende hadden de Aijcke meeft elck een ep⸗ 
gen avaf/ de andere wierden ín hare Hupſen 
tuffen twee Mupren ingemetfelt/ tot dat hae 
re Nakomelinghen beter middelen kreghen/ 
om mede eẽ epgen graf voor Haer te koopen. 
De Egpatenaren war opt onſtantvaſtich 

inde beloften/ oock medelicht genepght tot 
opzoer/ ſo datfe dickmael om ghenige (aken 
groote oozlogen verwerkt Hebben. 

Huydens-dacghfe Zeden. - 

Bande oprechte Egpptenaren is thang eẽ 
flepn deel noch oberigb/ wãt fp zin gebracht 
tot een hant bol Chziftenen/ ende D'andere 
Yun vaft houdende aen het MBaborgetifdbom/ 
30n bermengt onder de Afticanen ende A⸗ 
rabiers. Doch en iffer geen Natie / Die meer 
van t oude behouden en heeft/alg defe; want 
ag ed in * — noeg pd kleede⸗ 
ren draghen / alg de oude Schrübers ong 
fehrifteltiek afgefchildert hebben. Dre inde 
ſteden Woonen/ zĳn oock een weynigh witter 
alg díe ten platten Lande Wonen/ Want díe 
zin heel bzupn. Sijn goet / vrp poſtigh ende 
ban goeder omgang, Die ban Neder-Egyp- 
ten obertreffen D'andere fn beleefthept; vere 
mits die ban't Opper-Egypten, afg biep int 
Lant leggende/wepnigt) Ban den vreeemde⸗ 
ling befocht worden. Sijn feer genepoht tot 
danffen ende fp2ingen. 
Det manvolck draeght enge Gotken/ met 

nauwe Bouwen / ende zĳn Voor toe/ af» 
hangende tt op de hielen:opt hooft dragenfe 
eenen Culban. De Wrouwen komen nim 
mermeer op ſtraet dan met bewimpelden 
aengefichte/ geltjch door geheel Turkyen, 
Bare Bupfen zün fo laegh gebouwt/ datfe 

fchijnen meer boor de Bonden/ dan voor de 
Menſchen gemaeckt te zijn Want fp meeſi⸗ 
tijdeg in de felle maer en liggen / tſy dan om 
eten of petanderg: oock etenfe ende Hapenfe 
veel onder Boomen om ververſinghe bande 
wint te halen. ; 

Die ban Alexandria ende andere ſteden in 
Egypten,{fpzeken natupzloek Africaens Arae 
big/ maer de Turcken / die onder Haer bere 
mengt zijn / fpyeken een feer berfchillende 
fp2akevandehare. _ - 
De Trogladyten zijn meeft alle feer woeſt / 

plomp/ ende geheel arm: Doch woonen al. 
daer oock behalben de Fnboozlíngen bele A⸗ 
rabiers ende Mahometaenſe Turcken. 

Haer out Gouvernement. 

Gheheel Egypten was eertüdts ghedeylt 
in veel Deelen ende Gouvernementen; elck 

Ar ij hadde 
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628 Verhael vand 
hadde zijnen Goiwerneur / die op alles/ wat 

Des Tante noodigh Wwas/achtinge nam. Mäer Get inkoe 
inkomften Wen ende den Tol was in Dzte gelücke parz 
wierdenin ceelen berdeplt: Het cerfie Was Loor de Dries 
date gelche ſters / op datfe alle de Offerhanden berforgen 
parceelen ſouden; ende defe Wierden Dapper onder het 
berdeplt. _ potck geeert/fo om datfe den Goden toeghe⸗ 

pet waren/ alg om datfe laft hadden ober 
alle geheplighde dingen / ende oock om hare 
(onderlinge Geleerthept/ daer ín fp ſeer upt⸗ 
muntende Waren. 

Het andere Beel was boor Den Kouing/ 
twelck hp beftede tot de kofté des Oorloghs/ 
het onderhout van zn Hof / etc. ende deplde 
oock feer milde onder dert dapperen ende unt» 
muntenden Krijghf-lupden/ cen peder na zij⸗ 
ue berdienfte, 

Bet derde deel Wiert befteet tot de betalin⸗ 
ge der Doldaten/ opdat hier dooreen pcder 
aengelockt mocht worden / zin lijf fn gevaer 
te ficllen-; ende ſo en Wiert het volck met 
Tollen noch} met fchattingen ninunermeer 
belaft noch befwaert. —J————— 

De Kepu⸗ Hare Gepublucke was ooc in drie Staten 
Blĳcke was Lan bolck verdeplt; namelick / in Bo uvo· lup⸗ 
oock bees den / Herders ende Ambachts-volckt. De 
Depltin deie· eerſte voor geringhe Peijs gehupet hebbende 
derlen Stas De Kander ded Komngs ende ber Prieſte⸗ 
et ren/ ofte der Soldaten, orffenten bun ban 

é hart Jongheptaf inde WBouwerpes fo datfe 
daer fn-andere Natien opt berte te boben Jes 
gaen hebben. 

De Darderg en bemoepden Haer ooch 
nergens mebde/ dan met hare Kudden / Daer 
fp oock haer leben ín verſleten. 

De Pant-werrkg-lupben bekommerden 
Bun ftadigh met het ghene daer bunde Wet 
aen Berbonden hadde / ende en mochten geen 
publijcke dienfte bedienen, 
Pare Vonniſſen en Wierden níet lithtvaer⸗ 

bigh geftveken/ maer met grooter vooeficht/ 
ende op-merck/frafter De booſe ende quacte 
boenderg ſeer hart / ghelck (p dan oock de 
Wel-boenders hoogheſck vergolden, Daer 
toe verkoren fp dan inde ſteden Memphis, 
Hetiopolis en andere/ De Wijfte ende vboorſie⸗ 
nighſie Mannen / op dat die dertigh ban de 
boornaemfte kiefen (ouden tot Gichters ens 
De Oordelaers; ende Defe kofen Onder bene 
lupben cenen Pzefident deg Gaecdtg/ Die ces 
nen gouden Heten droegh / daer een Medaile 
aen hing / Waer in het Beelt ban de Waer⸗ 
heyt (tout; waer Door fp zijne optechtighept 
Wilden te kennen geben. k ; 

@Manferen _ Op datſe nu int vonniſſen niet en miften/ 
ban Bone Hadden fp de Boecken des wets booz haer / 
niſſen. die acht int getal waren. Deubeſchuldigher 

moft zijne aenfilachte bp gefchufte ſtellen / 
ende daer in vanftuck tot fiuch het fept bere 
haelt hebbende / oock fetten hoe ſchadelick 
hy die daet achtede. Den beklaeghden wiert 
dan een genoeghfamen tijdt gejont ont op pes 
der point zijns befchuldighers te antwoore 
den / eude dat cock in geſchrifte / ende daer 
na wiert haer beyder Vonnis gheoozdeelt: 
Ben Prefident keerende het Beelt vande 
Waerheyt na dfen die meeſt ghelijck hadde / 
ſprack het onnie over luyde upt. Siet dits 
de aude maniere Han pleyten ín Egypten. 

Ban de au⸗  Haet ond nu eens. boortgacn tot Dare 
Be MDerren Wetten/ende dooefien/ of de fe le ond eenigh 
Der oude 2e nUEtOehvengen Konnen. Eerſtelijck / De gene 
goptenaven. Die cenen ValFen eet Dede/ Wiert fonder ghe⸗ 

nade ter doot verweſen / alg Dubbelt gheſon⸗ 
dige hebbende / eerſt tegens Gobd/ende daer 
na tegen zijnen naeften. 

en Staetdes T urcks 
Do pemant tenen anderen ſagh berooben / 

ofte vermoopden/ ende hem niet te hulpeen | 
quam / ofte zijne doot verhinderde, fo hp't q 
hadde kounen Doen / Wiert oock dadelck 
mede ter doot gevonnift/ fo hp'tniet hadde | 
konnen doen / moſt hp ten minften de Moor⸗ 
ders bekent maken; ofte bp faute Lan Dien/ 
wiert hp met roeden ghegeeffelt/ ende date 
dagen fonber eté ofte drincken in hechteniſſe 
bewaert. 
Die een anderen ten onrechten beſchul⸗ 
dighde / verwonnen zijnde/moft de ſelbe ſtraf⸗ 
felgden/ Die den anderen geleden ſoude heb⸗ 
ben/ fo het warachtigh geweeſt hadde. 

Gen pegelijck mofte den Pzefident/ daer 
bponder Woonde, zijnen naem ende handt⸗ 
werck bp geſchrifte brengen; ende fo pemant 
leugenachtich in defen bevonden Wiert/ ofte 
dat bp (ich met tenigh vupl gewin oeffende/ 
wiert gedoot. 

Wie pemant geboot hadde / hp was dan 
bep ofte Dlane/ wiert mede ter doot gebone 
nift/ ten ware dat de oozfakie / daerom be nez 
derlage gefchiet was / gerechtigh ware ghe⸗ 
weeft: want ſtraffende den doot Aagh van een 
flave / was het levé Ber vrpe fo beel te veiliger 
De Wet-geberg en hadden geene flraffe , 

geftelt over Pen Wader die zijnen Zone om⸗ 
bracht; allten batfe drie dagen ende nachten 
bp het doode Lichaem blijven moften; ende 
fielde men oock opfienderg Daer bp/ op dat 
bet níet perfupmt cn Wiert. Dit gefchtede 
bacrom/om dat hun onredelitk dochte te zjn ten Vaders 
DE Pader Get leben te nemẽ / om diens wille / Die sijnen 
Die jp felbe Het leven gegeven hadde; ende dat Sone om 
het beter wag den Done ſwaerlick te ſtraf⸗ bracht’ níet 
fen/ daneen lang verdrietigh ende quellijck metter doot 
leben ban haer te verwachten. geficaft en 
Maer fo pemant 3Onen Wader ombracht / Wierdt. 

Dic Wiert met een feer (ware firaffe gefirafts 
ende Wiert/ na dat hp met nijp-tangen gene. 
en / ende met Haelden gheprickt was / noch 
evendigh verbraut. Achtende Dit de ver⸗ 
vloecktſte ſake op Verden te zijn / dat pemant 
dien het leben nemen ſoude / Daer hp't ſelve 
af ontfangbhen hadde. 5 
Gen Dzouwe ter doot veroordeelt zijnde / 

Die bebrucht was / Wiert tot na de baringhe 
bewaert/ alg/willende om eene mifdaet geen 
twee Perfoonen ftraffen. 
De Krijghg-oydonnantien warẽ ſodanigh: 

Die inden ſtrüdt zĳn gelidt berliep/ of den 
Hooftman ongehodrſaem Was / wierdt Herz 
acht/ ende Lan alle hope berooft / om ter ee⸗ 
ren te mogen komen / oock berboden geene 
wapenen meerte Dzagen. 

Die den Wpandt eenige Derreten open: 
baerde/ wierdt de tong afgefneden : Die het 
gelt fchzoepde/vervalite/ pemandts hant nas 
baotfte/ ofte diergelycke Dingen dede / bien 
wierdẽ De handen afgehackt/ op dat het Lidt 
dat de miſdaedt gedaen hadde / oock altijdtg 
de ſmerte voelen mochte. — 
Wie een vrye Drouwe ſchaeckte ofte ber⸗ 

krachte / wierdt de Goede ende beyde de klas 
ten afgefneden. Maer die alleen fn cenigh 
overſpelbevonden was / wierdt Herdosbeelt 
1000. flagen met Goeden te ontfangen, ende 

| fneedt De Pouwe den Neuſe af/ op dat ban: 
de mifmraeckthept Ban dit Lidt / fp geftraft 

wierdt ín dat deel/ dat een Der fchoonfte ver⸗ 
cierſſelen des acngefichteie. 

Over den Koop handel Waren deſe O2: Sd onnans 
‚ bonnantien geftelt: Soo pemandt mif-faechte ten ober 
| geldt ontfaugen te ebben / dat hem ſonder PEN HOOP? 
\ Dandt-Dcirift gegeven was / fo — handel. 

Schul⸗ 

Waerom 

Hare 
Llroahs· Oꝛ⸗ 
donnantien. 



Merten 

in Egypteh ende Trögloditica. 
denaer gelooft met cen ſimpelen Eedt / want 
dit vp den Egpptenaren aljdt boor hepligh 
geacht wag ; ende en ſwoeren oock niet licht⸗ 
vaerdigh. So en mocht oock dien met gez 
wepgert Wozden / Die het gelt geleeut 
hadde) eenen Eedt in zijn epgen faete doen, 
Mẽ mochte dochatiermaut om eenige ſchulds 
wille of gevangen ftellen/ of ſlave maken/ 
maer op zijne Joederen/ of hebbende / of toce 
komeude/ allefchaden verhalen; want Het 
Lichaem ofte ten dienſte deg Tands blij 
gen : want fp achteden fulckg gantg onbe, 
hoozlijct te zijn / datde Soldaten, die haet 
Luf voor ’tWabderlant waeghden / om ſchults 
wille gevangen ſouden geſtelt wozden. 

Dare wet ober Dieverpe/ was ſodanigh: 
ober de Dies De gene die haer hier toe wilden begeven/ 
berpe. moften haer int Regifter ban den Opper: 

Peiefter laten aentepchenen/ ende hem het 
geftolen goedt toe-bzengen/ fo haeft de Dies 
berpe bebreven wag: Ken d'andere ſpde moft 
oock die / dien het goedt ontftolen was/ boog 
den felven Prieſter romenſchryven ende aen: 
ſeggen den dagh ende de ure Dat het hem ont: 
fiolen Was : De Dieverpe hier door dan 
lichtelijek ontdeckt wordende / verkreegh den 
ontcoofden zijn goedt weder / behalven dat 
het bierde-deel Hoorden Dief geordonneert 
was ; ende dat tot ffraffe van den anderen / die 
zijn goedt niet beter bewaert en hadde, 

e Peziefters en trouwden maer eene 
Wezouwe / d'andere mochtender fa Lele nee 
men als fp wilden ende anderhoudenkonden: 
Erde niemandt en wierdt boor Baſtaerdt ges 
houden onder hun/ alwaer’t oock / dat pe: 
mandt ban ecn ſlſavinne a va hadde gee 
weeft, vermits fp den Dader alleen Autheur 
ban De Generatte hielden / ende dat de PBrou⸗ 
We maer en was om het faedt te ontfangen/ 
ende dat felfde voedtfel te geben. De Kinderen 
Wierden feer fober opgeboedt / met groene 
Krupden / ende diergelijche Wortelen; liepen 
meeft-tijus bloods voets / vermits de getem⸗ 
pertheydt des Tochts haer hier inne ſeer 
voorderſyuck was. 

Die gene die reyſden ofte fn den onzieap 
Waren / wierden bupten hare koften’ fte 
geworden zijnde / oaterdonden, want de 
Geneef-meefterg Wierden ban t publieke 
onderhouden ende geldont; warten mede One 
ber hun grootelijetes in ane Soden 
Medechn meeſter / gevolght hebbende de te: 
gulen des H. Boerkg/ dẽ ſietken niet en kon⸗ 
de genefen / fo en wierdt ho ober zine doodt 
nmiet beſchuldight: Maer foo hp hem genas / 
gebruyckende andere middelen / moſt hp (den 
Geneëf-meefter) ſelbe ſonder genade ſterven 
So vaſt ſteundenſe op hater voor ouderen 
middelen ende wetenſchappen ter geſond⸗ 
maßinge / dat alle nieuwe verſtooten ende on: 
gegcht moſten blijben. 
De Koningen ban Egypten en mochten 
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hare macht niet mif-b2upeken / maer moften 
leven ende regieren/ ſo in Collen te lichten, 
als ín haer Hof / volgens de gemepne Wetten 
ende, @zdonnantien beg Lants / gelpek Dio- 

dorus Siculus hibr. 2, febeft. Wp wierbt van 
-flaven nochte breemdelingen gedient / maer 
ban Edele Pricſteren Kinderen / Die in alle 
manteren feer gefchickt ende deughbdigh wa⸗ 
ren/ bp dat den Koning haer in deugbden 
fiende voorgaen / noch ſochte fn alleg te ober: 
treffen, Wem waren oock ſekere uren deg 
nachte ende beg daeghs opgele pbt om zine 
dingen te Verrichten; alg/ deg nuchteng alle 
Bequeftcn ende diergelticke dingen te ont? 
fangen/ die met Wife Mannen te beraden 
ende af te baerdigen; daer naer ten Tempel- , 
waerts fich te begeven na dat hp hem gewaf- 
fen hadde / daer booy hembdagelcks eenen 
Stier geoffert wierdt / ende den Peieſter hem 
voo? allen den voltke vermaende om deügh⸗ 
digh te leben/ende zijn bolck wel te regieren / 
bolgeng de Loetftappen zijner doorluthtiger 
2Do0-ouderen/ Wiens vrꝛome dadẽ den Price 
fter dan terſtont mede voor hem ende alle ben 
bolcke op-lag ; ende daer naer Wenfte hp den 
Koning eenlang ende welbarend leben. So 
Wierdt mede den Honing mate geftelt in't 
wandelen / baden/ zĳn Bzouwe te beflapen/ 
ende diergelijcke dingen / op dat hp nergens 
in de mate te boven ging. 

Haren Gods-dienft. 

Egypten woꝛdt beloont ban Mahometa⸗ 
nen/ Thriſtenen / ende Foden/ Die wepnigh 
zin. Der Fodenende FRahometanen godg - 
dienſt ſal hiecnaer berbhandelt wozden. Maer 
be Chziftenen zijn of Egpptenaven of bzeeme 
delingen; Be beeemdelingen Bomen, daer 
om den Kkoop-Ghandel díe te Alcxandryen ende 
te Alcaire gedreven wort. De Minnebroederẽ 
bande @zden S-Francifci te erufalem , koo 
men aldaer Predícken/ de Sacramenten bes 
dienen / ende diergelicke dingen doen, 

Daer zÚneentge Chriſtenẽ / die Cofites gee 
noemt worden / ende Chziftenen ban de gor⸗ 
del want al zijnfe gedoopt geldek wp-lupden/ 
fo zynſe uochtaug alg de Joden befneden. 
Defe volgen eenigermaten de Leere bet Eur 
tpchianen/ bie maer eene natupze fn Chriſto 
toe en líet/ Waer door (p-haer ban de Room, 
fe Kercke af-fonderen. att Miſſe (geken 
{pin Chatdeeufe fpraecke/Dickmaelg Alleluya 
feggende. Sp lefen het Evangelium eerft 
ín 't Chalbeeug/ Daer naer ín 't Arabis. Als 
den Priefter ſeght Vrede fp met u / ſo gaet ben 
gongften onder haer alle Het omftaende bolc 
met zĳn handt aenraken. Ha de confecratfe 
geeft hp een Blepn ſtuckſkẽ echt broodg aen 
den bp-ftaenden. Sp ftaen onder Den Pattie 
arch ban Alexandryen „ ende feggen datfe het 
geloove houden van Paep-Tan, 
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630 Verhael van den Staet des Turcks 

VERHAEL 
Gan De Landen des Turcks in 

—9* Kort Inhoudt. 
En Autheur beſchreven hebbende ‘tgeen den Turck in Europa ende 

D Africa heſit / begint deſe beſchꝛnvinge aen Alia Minori, nu Natolia ge⸗ 
noemt”twelck geel Provintien begrijpt; zijne grenlen / lengde / climaet 

ete. 2. Particuliere befchzijvinge van 'tOpper-Turkyen, zijne grenlſen / etc. 
3. Afien, ende Zijne voornaemſte Dteden- 4. Opper ende Neder-Phrygien, 
Daer noch de oberblijfſelen van Troya gelten worden. 5. Caria, Myſia, lonia, 
Dorida, Lydia, Lycia, ende fare boornacmtte Steden, 6. Galacia, ende zijne 
gvenfen. 7.Pamphilia. 8.Cappadocia. 9. Cilicia. 10.Armenia Minor. 11. Tur- 
comannien. 12. Georgia. 13. Arabia deferta ende Perrea, 14. Arabia felix, enDE 
zijne voornachtlte Dteden/alg mede van ve Dtadt Meque, Daer Mahomet gez 
botenis. 1s-1dumea, 16, Syrien in vijf Landtſchappen verdeplt/ende eerſt 
ban Paleflina, 17.Mefopotamia ofte Diarbek. 18. Hoedanigh De geltalteniſſe 
Des Lochts van De booelepze Banden is / eñ zijne bruchebaerbhept: de ſchone 
eit arote Kibierẽ ban Natolien: De Boſſẽ van Bithynien: Warme waterẽ vã 
Hierapolis, dte in Steen veranderẽ. Ber vermilioen ban lonia: het gout-Lant 
der Ribierẽ van Lydien, erf ben Daffraen ban Tmola. Den Bergh Chimera 
in Lycia. De Wijnen, Oekt / Silver / Goudt / etc. in Cappadocien. De Ceder⸗ 
Boomen ende Myꝛte boſſen ban Cilicia. Mat in Arabia Petrea groent. Den 
Nardus / Caneel / Myerhe ende wieroock ban Arabia Felix. Schoone vruch⸗ 
ten ben Palettiaa; wiens Mingaerdẽ depmacl 'sJaers Drupven voortbren⸗ 
gen. Den Balſſem van ldumca. Het ſandt van Cclo, bequaem om De 4 

maken 

en 
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maken ín Phenicien. 19. Naturel / Zeden ende Vetten Der dude Arabiers / 
Cappadociers / ett. zo. Beſchrijvinge ban Be mantere ban leven / door Moy- 
fem Den Joden voorgheſchreven / ende hare voornaemſte Vetten. Dan ve 
upt tocht der Hinderen 1ftaëlsupt Egypten · Ban de dzie (echten det Joden / 
Pharileen / Saduceen / ende Centers. 21. Verhael der zeden ende maniez 
te van leben der Turcken / Arabiers / Joden / ende andere Natien / woonende 
Doo? de Provintien ban Aſien: haer kleedingen / ſpijſe / wapenen / wooningen 
onder Tenten / Palm boomen / ofte onder D'Aerde, 22. Hare Kijckdommen / 
ende Waer tn Die beſtaẽ. 23. Geral der Foztreſſen ende gewichtighſte plaet⸗ 
fen ban alle Die in Alien zijn / ende den Turck toebehooren. Hoedanighen 
Godtg-dienft onder alle deſe Inwoonderen geoeffent wogden. 25. Een Der: 
hael van de Turcken in 't algemepn/ 'twelck begrijpt hare Rijckdommen / 
Zeden macht; Kegieringe / ende Religie. 26. Getal der Kepleren ban Con- 
ttanrinopolen’, fo Chꝛiſtenen als Turcken / 'tfedert dat het Weſterſe Wijck 

van tOofterfe gefchepden is geweelt. 

En grooten Turck befit alle 
het Tandt / dat gelegen ig tuf 
fchen den Ponto Euxino, ofte 
Mer Majour, den Archipelago, 
de Middellantſche Zee / Egyp- 
ten, de Arabiſe ende Perſiſe 

Golfſe / deu Tyger, de Caſpiſe Zee / ende de 
engte Die tuſſchen de Caſpiſe Zee ende den 
Ponto Euxino ig. f 
Laet ong nu beginnen aen Afia Minori, 
twelck wy hier nemé booz ’tgantfche Cher- 
fonnefo,ofte half @plandt tuffchen Mar Ma- 
dig ende De Zee van Cilicien ende Pamphi- 
ien, Dat fich na dẽ Archipelago uptftrect/ eñ 
hupdens-daegls Natolia ofte Opper-Tur- 
kyen, genoemt wordt. Het begrijpt de Pro⸗ 
vintieñ Pontus, Bithynia, Afia, Lycia, Galacia, 
Pamphilia, Cappadocia, eñ Armenia Minor. 
Greuft ten Hoften aen de Bibiere Phrat; ten 
Zupden aen De Middellandtſche Zee; ten 
Weften den Archipelagum;teft oorden Mar 
Majour. Dit Laude fg befloren tufithen den 
36. 21. ende 45. gracdt / dat is / tuffchen het 
midden Van den vierden Climaet ende de 
11, Paralelli , ende het middelfte bes vijfden 
elimaetgende den 15, Paralellem, alwaer de 
beraunderinge des natte daghe niet meer 
en is dan eẽ ure, Wat het Zupder · deel heeft / 
stjven langſten dagh ban 14. uren ende een 
Balf/ende het Poozder-deel 1 s.úren ende een 
half. Zine breedde / volgens Plinium is ban 
200000. ſchreden / namelijck van de Golpho 
di Lajazzo tot Trabiz ondo toe; Waer in hp 
met Herodoto obereen-homt/ die ſeght dat 
Afia Minor in zĳn bzeedbe heeft outrent 5. 
daghrepfens. —9 — 
Pontus ende Bythinia waren eertijdts twee 
Pꝛovbvintien / geſcheyden door de Ribiere San- 
gar, die daer midden door liep/maer zijn Daer 
naer ineen Probíntie gebracht/ die nu Bur- 
fia, ofte Becſangial, ſo ſommige willen / gez 
noemt wordt. Dit Landt greñſt ten Weſten 
aen den Bofphorum Thracicum, ende aen een 
deel ban ’t Propontidi : ten Moorden aen een 
gedeelte beg Ponti Euxini: ten Zupbden aen 
be Pꝛovintie / die epgentlijck Afia genoemt 
Wordt / aen de Gibfere Rhyndace; ende ten 
often aen Paphlagonien. An defe Provin: 
tiellageneertijdg de vermaerde Stedẽ Cha'- 
cededonia, Nicomedia, Apamia, Prufa,Nicea 
ende Heraclea. 

Chalcedonien , is termaert geweeſt door 
tvierde Concilium, dat aldaer gehouden 
Wierdt / ende is nu berwoeft; doch meynen 
ſommige / datfe noch staet / ende gelegen ig 

recht tegen ober Conftantinopolen/ ende het 
felfde is / dat vã vele Scutari genoemt wordt, 

Nicomedia, hoewel verwoeft/ wort evene 
Wel van bele Turcken ende Orfechen bes 
nae het in een feer ſchoon dal ge⸗ 
egen is. 

ruſa ig een groote ſtadt Wordt nu Burfia 
genoemt/light bp ben Bergh Olympo. Deſe 
was voortijds de woon-plaetfe der Otto⸗ 
— eer fp Conſtantinopolen ingenomen 
adden. 
Nicea wordt ban ſommige Nichia, maer 

ban vele Iſnich genoemt / en was eertijds de 
Hooft·ſtadt Bithynie. Light af’ tmepe Iſnic. 

Bet Landefchap/ dat epgentlĳck Aſia gee 
noemt is / nu Sabrium of Sarcum, grenft ten 
Wefté aen den Hellefpontum Archipelagum ; 
ten Supden aen de Ghodife Zee; ten Weften 
aen Galacia ; ende ten Noorden aen Ponto 
ende Bithynia. Det begrijpt de Landen bart 
Phrygia, Caria, bepbe de Myfia, Æolia, Ionia, 
Dorida ende Lydia. 

Phrygía wozdt gedeplt fn opper eñ neder- 
Phrygien. Opper-Phrygien 16 aen de Oofte 
fpbe/ ende Neder-Phrygren aẽ de Weft-fpde. 
Opper-Phrygië, heeft noch gelijck voortijds/ 
meer Dorpen als Dteden. Daer fs de ſtadt 
Midaia , eertijds de Woou-plaetg bed Koe 
mugs Midas, aen be Riviere Sangiar. 

Neder-Phrygia ofte Troades, light tegen 
over dé Bergh Athos; waer ín de ſtadt Troia 
eertids gelegen wag/ daer Lan noch eenige pe 

un 

IVs 

Troya, eris 
zune oe 

overbtffelen ban mupren endé Coarng ges verbigffeté, 
fien Worden. Buyten de ftadt zijn nach eenige 
Graef-plaetfen ban parle et ji 
als mede de ruwinf bantwee Kafieelen met 
Marber op gemetft/ ootk noch oude Colof- 
fen, die (fa Belonfeght) ter aecben liggen/ 
als mede noch gebeële Poorten hier en Baer, 
Deftadt Pergamo Was oock in bit Landt; 

eñ ig de boozt-plaetfe Galeni. Alhier id tge⸗ 
beuptB ban ’tParkement gebonden ; daer en 
is nu niets ban oberigh/alg eenige ruwinen; 
de plaetfe noemtmen noch Pergamo. 

Caria light tuffen lonia ende Lycia; Zijne 
Vooft-ftadt was vooꝛtijts Halicarnaffus, mt 
Me{fi; aen welckers rechterhant ben Bergh 
Taurus begint - Tabu íg een fterche ſtadt. 

ommige ftellen hier ootk Miletum, andere 
llen t in Tonia, 
Myfia wordt ban Ptolomeo ín opper ende 

Neder-Myfia verdeylt. Alhier was voortijds 
de fadt LAmwpſacus, vecht tegen ober Callio- 
poli doch ig gerufneert/ende wordt de plaets 
fe nu Afpico ofteLampfico genoemt,Abydus; 
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nu Aveosalier ig be engte Helleſponti maer 
feven ftadien bzeedt. Beſe ftadt ſtaet noch / 
ende zijn Hafteelmmet dat van Secta, Dat daer 
recht tegen obettiaht/ io de Sleutel ban het 
Turckſe Kijck ; Waur ban defe Kaſteelen 
konueu alle de Dchepen die tegen berlof des 
Eurrks upt kif n Der Hellefponto varen 
Willet genoeghfaem beſchotẽ worden. Pier 
lagh sock de ſtadt Adranuuums, een bolcke 
ꝓlante der Atheuieuſers / nu Landermitei gez 
noemt. Alhier ís doch de Mebiere Granica, 
daer Hlerhuder dE Landt vooghden Darij 
berwan, B 
„Aeolia light langs den Oever bande Ac- 

geife Zee’ eijde zijne Zeeſteden zjn Mytina, 
Cuma,nuCaftrijende Focca,nu Foglia vechia, 
wiet twee Daventu;s. 
lonia heeft in vechter linie 40 mijlen lenge 

De/ ende zoo. mijlen fähge be kufte/” alwaer 
De ſtadt Ephefien light/ nu Figene ofte Fiene 
genoemt. Is om zijn Concilium vermaert / 
ende oock om zijnen Cempel-Diane', die 
ouderdefeven Wonderen deg Werelts ghe⸗ 
ftelt wiert. —— 

Dorida ſteeckt als een punt uytwaerts út 
de Zee; Geeft de ſtadt Guida in haer leggen / 
Vermaert om 't beelt Vencris, ende Wordt 
zijne plaetfe genoemt Cabo Chio. In dit lant 
regeerde Mafolus, een Koning Carte, dien 
Artemifia ‚fo deftigé Sraf-plaets,liet bouwt, 

Lydia was oock: Mzonia ghenoemt: De 
Dooftftadt Was Sardis, daer den Koning 
Crefus woonde zijude door aectbebinge om 
geworpen / is ban Tyberio weder opgebout, 
„Lycia was eertijts oock Mygas ende Ogy- 
gia —— Thevet ſeght dattet be Arabierg 
nu Beneſaacam noemen. Paelt ten Ooſten 
aen-Pamphilien, ten Weſten ende Noorden 
aen Carien, aen de See ontrent zoo. ſchre⸗ 
ben; Daer waren eertijdts Wel Go. Steden, 
Daer ban noch ten tijde S, Pauli wel zo. noch 
in ffant Waren. De voornaemſte / Waren 
Pararus, be Booftftadt/ Kanthus, Pinarrus, 
Olympus, Myrrum, ende Limira. De oude 
Autheurs frellen hier den Bergh Chymera, 
Die bp nachte brande. Zijne tegenwoordige 
Paoft-fladt ig Fifco, daer een (eer Goede Haz 

enig. 
Galatia, wort nu Chingara genoemt: Bet 
renſt ten Weften aen Bichiniam ende Phry- 
iam, ten @often aen. Cappadociam, ten Sup: 
den aen Pamphyliam; ende ten Noorden aen 
Ben Ponto Euxino, alwaer zijnen Gever fich 
uptftreckt 250. duyſent ſchrꝛeden. Zijne booze 
naemfte Stadt is Ancyra, nu Angouri, hers 
maert om zijne gewaterde ende ongewater⸗ 
de Kamelotten/ Die daer gemaerkt Worden, 
In dit Lant woet oock gheftelt het Landt: 
fchep Paphlagonia, in welcke Sinope light 
op ten Bergh int half Eplant aen Mar Ma- 
jour, hebbende een goede Haven. Daer 15 
ooch de Zee-fiadt Am̃ iſa, m Simifo genoemt, 

Phamphilia wort ban de Arabiers Zina 
genoemt; maer Belon berfekert/ dat Dit laut 
ende Cilicia nu Caramannia genoemt wort / 
in welrke haer feben Sangiacs band Turck 
onthouden. Licht ten Doften aen Cilicia eñ 
een Deel ban Cappadocia; ten Weſten aen 
Licia ende een deel ban Afia:ten Poorden acu 
Galatia, ende ten Dupden aen de Pamphi⸗ 
life Zee/ Die altijdt Lol onweers is: sijne 
Kuſſe is ontrent Ban 150. dupfent fchreder. 
Süijne Steden zijn Perga, Sida, ende Aetalia, 
aende Dee-hant/ bat nu Saralia ghenoemt 
Wort eubde is de ſterckſte ban alle de omlig” 
gende (leden, 

Verhael vanden Staet des Turcks 
Cappadocia greuft ten Weften aen Paphla- 

gonien, Pamphilien ende Galaricn, ten Dupe 
Den aen een deel ban Cilicien, ten Mofien aen 
de hooge Bergen ban Armenia Minor, ende 
ten Moorden aen dew Ponto Euxino; Zine 
boornaemfie Steden zijn Trapefonde, Ama- 
fia, de booztplaetfe van Strabo, light ineen 
black belt aen de Gibiere Gazalmach,ende ig 
de, Woori-plaetfe. ban eenen Beglierbei beg 
Turchs / die hem noemt Beglierbeiyan Ama- 
fia ende Câppadocid, ier light ootk de ſtadt 
Iconium, tit Cogna, Wiens figure vont te/ 
heeft oude bg bed 3jue Toornue zijn bier⸗ 
kartybaer zijn 8. Pooꝛten / ende vele ſchoo⸗ 
te Jh ofgren ende Baedt ſtoven. 

Cilicia, bat lofephus T harfisnoemt/ Wort 
weeft Caramannia gendemt / ende paelt ten 
„Weften aen Pamphilien „ten oorden aen de 
Bergh Tauris, ten Ooſten atn den Bergh 
Arnan, nu Monrénegrosende ten Supbdenaen 
de Cilicife Dee. Dine Hooft-fiadt wWas Ha- 
maof Hamfa, eertijdts Far iS, gelegen ineen 
ſthoone ballepe/ ende wort bebochtight van 
el —— —— — 
onder Mupꝛen / maer een Mafteel met 
bierkante Toorns. Belan, ſeght / bat in bit 
Lant oock een Stadt / Heraclea ghenoemt / 
light / dicht aen den Bergh Taurus. 

Armenia Minor Woet meeft Geneh ghes 
noemt / ende Breuft ten @often aen ben 
Phrat, booj welcke Aibiere het ban Armenia 
Majori afgedeplt wort; ten Weften aen Cap- 
— ocia; ten Supden aenCilicien, Booz bp 
en Bergh Taurus; ende ten Moorden aen 

Pontus; Dorth en is den Turck daer niet gez 
heel FBeefteraf. 5 
@m de vbeſchrij vinge te eyudigẽ ban tgeen 

den Turck ín Afia befit/ laet ong komen tot 
gen deel ban Armenia Majori,begrepen onder 
ben naem ban Turcomannia, twelckt Georgia 
oock begript/ ende paelt ten Noorden aen 
Colchidi, nu Mingrelia, ten Weften aen den 
Phrat ende Armenia Minor; ten @often aen 
Het andere deel ban Armenia Minor, ende ten 
Supden met Mefopotamia, nu Diarbek. 
ee booft-ftadt ís Efechia, die ſommighe 
ouden voor tgene noch oberigh is van Ar- 

taxarxe. 

Bier bplight het Landeken / dat de Perſ⸗ 
fen ende TurckenCurdeſtan, ende de Arabiers 
Keldan noemen. Caftaldus noemt het Gor- 
den, ende fielt het onder Armenia Majori. 

Georgie, anderffing Gurgiftan, begrijpt 
het oude Iberiam, met een deel bant Opper- 
Armenien,ofte Armenia Majori. Dit Bandt 
raecht ten Weſten aen Nungrelië, ten Moors 
den acn Zembrie, voortijdts Albania, ten 
Wefien aen Servan; Dit bolck hadde tot op 
onfen tüdt altüts hare bephept bewaert/ 
haer oumet ben Curch/ nu met den Perſſi⸗ 
aen vervoeghende / boch is nu ten meeftens 
deel onder den Turck / die daer beel vaſte 
Steden heeft/ als Teſte, Lori, Clique, Gori, 
ende Toman. Î 

Geheel Arabien bp een genomen zijnde / is 
een qroot Lant / erde wort befloten ten Weſ⸗ 
ten met het Rode Meer / ende ten Ooſten met 
den Sinu Perſico. Een Supbden heeft het de 
@reaenfe Dee/ende ten Noorden Syrien ende 
bern Euphratcm. Pu Woet het berdeplt in drie 
deelen’ als Deferra,Petrea, ende Felix Arabia, 

Arabia Deferta, Wiert ban ben Debzeen 
Kedar genoemt: sijne Qrenfen ten Ooſten zun 
be Babplonife geberahten/ende een deel bau 
de Perſſiſe Golphe; ten Aoorden Mcfopora- 
mia, aen ben Phrar; tent Weften ——— ende 

rabre 
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Op den 
Bergh Si— 
nai fg cen 
Wloofter 

in Afia. 
Arabi Petra, eude ten Supben tgeberghte 
ban Arabia Felix, 

Arabia Perrea paelt ten Weſten eñ Noordẽ 
aen Syrien, ten Supden aent geluckige Ara- 
bien, ende-ten Ooftenaentwoefte Acabien. 
Dit Laut weet uu Berm, ofte Bengaucal gez 
noemtedier light den Bergh Sinai, defenis 
feer hoogh / ende gants meepelijck om op te 
Elunmeu/ daer zjn trappen aen gemaeckt 
met FDenfchen handen upt de klippen ghe⸗ 
houwen / op datde Kemels ende andere Dies 
ren felbe te beter ſouden op-Elinmen kon: | 
nen, Op deſen Bergh is een Kloofter ban 
Grieckfe Monicken; die met heur vijftigen 
fievcktzijn/ eñ de Chriſten Pellegrimg ont: 
faugeu. Daer is noch een anderen bermaerz 

bäso. Mo· Den Bergh alhier / genoemt Horeb nu Orel. 
nicken. 

Mecque fg 
De boosts 
factus Ma- 
Methis. 
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Deſes Tandts Hooftſtadt ig Petra, dat ban 
fommigen door Mecque gehoudẽ —— 
Mahometh gebozéis/twelck niet we 

gelooftwnst in Arabia Felici: gelegen te zijn. 
„Arsbiaelikaen d'andere twee gheboeght 
zude / ie gelijck een half Eplaut tuffende A, 

‚‚tabiferénde Perſſiſe Golffenszijnén oever is 
ban 3sogvandlen feplens; Wort nu Ayaman 
pfte Gyamen: 

ws ronbekent zijnde, -> 
niel 

Waer het 
Graf Ma- 
bomcrisig. 

XV. 

AVI, 

‚ „Medina Tanalbi, is te ſeggen / de Stadt des: 
Propheets; light aende zijde Lan 't Steenach- 
tige Arabien ende wel bebolckt. Alhier is het 
Graf Máhometis daer ontrent de z000 bran⸗ 
bende Lampenbphaungen. 
vMeeque ; ‘Daer Mabometh geboren foude 
zijn / light niet Wijdt bant oude Petra, tuſſen 
geberahten ende woeſtijnen beſloten / in een 
bennakelijcke plaetfe / doet ſonder Mup- 
rein, Men ſiet jaerlijcks Drie Caravannen 
ban Alcaite, Damas ende upt Indien komen/ 
die uvt debotie te Mecque komen} om Hat 
Mahomet baër gheboren 18/ ende van daer 
treckenſe naer Medina, daer zijn Graf fs, 

Ziden 1e een See · ſtadt / liggende 40. mij⸗ 
len vau Meeque, en heeft oock geen Muy⸗ 
ren/ doch ſchoone puren. ; 

Zebcth ofte Zibith is de Booftftat van dit 
Arabia. Light ín een dal tuffen twee Bergen/ 
ende ap een ARiviere Vande felbe naem/ een 
halten dagh repfeng bart de Hoode Zee. Al» 
hier waont den Beglierbey deg Turcks. 

Aden, een Koninglijcke ſtadt / light aen dert 
geer vande Rode Dee/ is De ſchoonſte ftadt 
ban Arabien „ende niet alleen ſterck door zijne 
geleghenthept/ maer oock door Menſchen 
handen: heeft twee: Î 
ende een Wel-beflorert Wabe; is gants Lol 
volcks. Defe ſtadt met het geheele Landt 
namden Turck daor liften in / deg Jaers 
1538. daer DE Woning bleef. Daer ig nu ooch 
eenen Beglierbey met veel Krijghs· volcks. 
Wt Arabien komende/ treedtmen ín Idu- 

mea, 't welck aen het Meyr Sirbon begint/ 
ende tot ín ludza toe uptftreckt. Wier liggen 
be Steden Gaza,Caire,Oftracina, Rhinocoru- 
ri, Afcalon ende Azor. 

Syrien ig eéfeer grote Provintie/ eri wort 
ín bijf Lantfchappé verbeplt/ als / Palcftina, 
Phenicia,Celo-Syria,Syria ende Comagena. 

Paleftina light tuffchert de Middellandtfthe 
Zee ende Arabien , worbt Hoor den lotdaen in 
tween gedeplt. Den Stamme Ruben ende 
de helft ban Manaſſes bewoonden 'tJLandt o⸗ 
ber gene zijde bes Aiviers / d'andere t Landt 

waer⸗ 
ſchinlijek kanzijn / want het ſelve van velen 

ghengemt · Sijne voornaemſte 
ſteden zn Medina Tanalbi, Metate, ‘Ziden,: 

‚… Zibit,gnbe Adén; behalven Heel antere/ ons, 

wercken/ren Kaſteel 
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gentlijtk ín ludea, Samaria, ende Calilæa. Iu- 
dea light tuſſchen de Middellanefe ende de 
Doode Zee, waer af lerufalem de hooft-ftade 

is; hier light oock de vermakelijcke valtepe 
lericho, die ontrent 3o-mlenlang ende 15. 
beet ig. Samaria Wiert alfo genoemt na zúne 
buornaemfte ſtadt / bie nu Naplos ghenoeme 
Woet, Galilea wort ghedeplt in hoogbende 
laeghs tlaghe begint aen de Tyberiadife Zee, 
bijf mijlen bzeet/ ende 12, langh/ hebbende 

‚Nazareth vecht int midben: ’tandere begint 

aendeeg zijde. Dit laetfte wordt gedepltep: ! 

aent Samaronítife Mepz/ ende ftreckt tottẽ 
Bergh Libano toe. Daer en was eertijdes 
gee Laut naer adVenant fa bolckrijck als 
aleſtina, wãt maer 60.mijlẽ lang/eñ 6o.bzeet 
zijnde / vont David, als hp het bolc dede tellëf 
aldaer eẽ millfoen ende drie hondert dupſent 
mannen / bequaem om de wapenen te dragẽ/ 
behalben den (tamme Benjamin, Is tegene 
wooꝛrdigh Lan alle zijne vercieringhen onte 
bloot/ endeen heeft lerufalem nu uiet boven 
de bijf dupfent Pnwoonderé/ daer nochtans 
ut belegh meer alseen millfoen meñſchen 
ftozven/ ende noch meet alg rooooo, gebane 
gerien oberigh bleven. Dit Laut wort ban 
Den Lordaen geklijft/ díe fpruptende aen der 
boet des Berghs Libani upttwee Fonteps 
nen / d'eene Tor ende d'andere Dan ghenoemt/ 
loopt door twee Meyren / als het Galileefe 
ende het Tyberiadiſe / ende Komt epndelijtk 
in de doode Zee. 
Phenicie light lange den Zee-kant/ vecht 

teghen over ludza. Sine voornaemſie Stee 
den waren Sydon'ende Tyrus, nu Sait ende 
Sur genoemt, Tyro lagh meen Eplant / maer 
fadeun gent bafte Want/ dat Alexander’ Die 
belegert hebbende/ de See met aerde bullen 
liet/ ende felbe innam. Sydon was Tyto ín 
fchaonhept ende macht bp na abel; mien 
fiet nu nauwlijcks eenige overbliĳffelen: van 
haer / gelijck oock niet ban Ioppeende Acre. 
Syrien ſtreckt fich ban Cpyo af tot de Golf: 

fe di Lajazzo: toe/ ín welcke ſtreke liggen de 
Steden Barut/Eripoli/Tortofe/ ende mids 
denin’t Landt Damas ende Laodicea: Damas 
ie een ſchoone ende ſtercke ſtadt / meteen 
*— Kaſteel / ende is deſes Lands Hooft 

adt. 
Celo-Syria is ie dede bat Läbt 'twelck 

light tuffen den Libano ende Antilibano, aen 
de bloet ofte Heke Fartafe, aen welckers 
ſtroom de bermaerde ſtadt Antiochia light / 
doch gants vervallen ende woeſt / zijne mupe 
ren ſtaen noch ober-epnde/ daer dtp Man⸗ 
nen neveng malkanderen op wandelen kons 
nen ; daer ftaen noch ettelijche Toozeng/ald 
oock een vervallen Kafteel ; daer light noch 
oock Soldin gen be ſelbe ſtroom. 

Comagena íg Dat deel Ban Syria, Dat de 
tours banden Phrat volght tot aende Fron⸗ 
tieren bart Armenien, welckerg hooft-ftadt 
Aep is / een vande drie vermaerdſte in gants 
Turckyen. Light aen de Riviere Singa. Ver⸗ 
baet in fich bier belden/op een bande welche 
een groot Kaſteel light: heeft veel fchoone 
JP ofeuen/ende Pack-hupfen boor de Koops 
lupden; heeft oock groote Woorfteden. Men 

* 

Boe beel 
han oordeelen hoe beel volcks daer woont / poick te A- 
nadien daer in't Baer 1555. ín de ftadt ende lep in djpe 
Wo'or-fteden ſtorben ín drie maenden tijd maeuden 
over de 20000. perſoonen. u 

Dern Turck heeft noch ín Medië be hooft⸗ 
fradt Tauris befeten/ maer ſommige meer 
ten dat die DÉ Sophy hem Wederom ontruckt 
heeft. Hy beheerft noch het meeren-deel ban 
Mefopotamia,nuDiarbeck;alg mebe over eert 

Ar s deel 

ſtarf. 
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deel ban Allyrien, daer Babylonien geleghen 
was/geftfcht ban De Koninginne Semiramis, 
voc in Chaldea de Stadt Bagadeth, Die van 
ſommige boo? Babylonien geacht wozt/ ende 
noch Balfere, daer een Groot Garnffoen light. 

Maer om dat ban alle deſe ghefproken is 
int berhaeldeg Konings ban Perffen, ende 
datſe nu van D'een/ Dan ban d'andere ge wou 
nen enbe befeten worden / fullen Wpons met 
dat berhael vernoeght houden/ ende boo2t, 
varen tot de befchenvinge vã de geſtalteniſſe 
ende hoedanighept der Boozfepder Landen. 

Geftalteniffe. 

Natolia heeft eem ſoete Hocht / ende het 
ZLant is vzuchtbaer / ſo dat d Inwoonderen 
opt ghenoegh gehadt hebben tot onderhoudt 
van s Menſchen leben: Dan en ig nu niet fo 
vzuchtbaer/ vermits her niet ober alfo feer 
beboutwt en wort / als aen de Dee-kant/baet 
bet noch zen oude pꝛuchtbaerhept toont, 
Binnens Lantg zjn beel groote belden, die 
befaept worden met Koorn / Garſt ende Kas 
toen. Wort ban beel Aivieren beborhtight, 
alg de Iris, Halys, Dolap ende ben Sangar; die 
haer in Mar Majour ont{aden: daer naer noch 
De Ifnic, Syndi, Simores , Cayques Sarabatr, 
ende den Madres,‚die wel Goo.kramten heeft / 
ende beel andere / Dfe fo fn den Hellefponto, 
Proponudi, alg inbe Middel-lantfe Zee haer 
ontlaften. 

Bythinia heeft beel Koorns / ende berfozcht 
het Bof des Grooten Turcks met Beel: defe 
gelijcks heeftet oock beel houte om Schepen 
af te maken. Ontrent Micca wozt groote mee 
nighte van Opꝛiment gebonden. 
De particuliere Probintie van Alia, was 

gertijdtg (eer bermaert om de Spnadife fe, 
Die den Nlbafter gelijck wag/ daer te Romen 
heel Colommen afgemaeckt Wierden. 
@ntrent Troyen íg'tLant feer mager eñ ons 

vruchtbaer / en heeft wepnigh waters: Maer 
Menſchen tLant ontrent Pergamo ig ſeer vrutht · drꝛa⸗ 

fn fleen ver⸗ gende. Daer zijn oot ſteene Holẽ / daer haer ces 
andert / als nige menſchen ín verberght hebbende té tijde 
oock het 
watet. 

des oorloghs / in ſteen verandert zijn. Strabo 
ſtelt ontrent Hierapolis eenige warme wate⸗ 
ren / die IP fept ín ſteen te veranderen. Men 
ſeght oock datter Water ig fo beguactm om 
Hakenen te verwen / dat alle Verken ben 
Krupden of wortelen boo? die wuckẽ moetẽ. 
Fn Caria » ontrent Mangelia, wort den 

JBagneet-fteen ghebonden: Dit Lant heeft 
rertijts de aertbe vingen (eer fubject geweeft. 
Myfia, heeft ontrent Lampficq fchoone 

bzuchtdz gende WIngaerden. 
Ionien heeft oock Beel vermflloen/ ende 

fchoonen Win op (ommige plactfen. 
Lydien hadde vooꝛtudts beeläibiecen/upt 

den Bergh Tinolus afkhomende/ die onder 
hacr fant ooch gout vermengt hadden. So 
was oock fn dít lant Beel Gout ende Silver/ 
Saffraen / ende fchoone beuchten. 

Lycia ig feer dor ende ontvruchtbaer / 
omdeg Berghe Tauri Wille/ doch zón zijne 
velden redeldcken bruchtbaer. Den * des 
Berghs Chimere was eertijts bol Leeu⸗ 

Watt Dos} wen ende tmiddelſte om zůne goede werden 
be Oud: 
Dichteren 
verſierden 
het Mon⸗ 
ſter dier 
Chimera. 

vol Geyten / ende het benedenfie vol Serpen⸗ 
ten. Dit heeft den Poeten oorfake ghege ven 
te berfieren een Monſter-dier / ghenoemt 
Chimera, bat het Hooft ende ben borſt ban 
een eeuw hadde; den Buyck vaneen Bep: 
te/ende den fleert ban eenen Draetk. Daert⸗ 

Verhael van den Staet des Turcks 
beving hebbẽ dit Lant opt feer beſchadight. 
Fn Pamphylien, alg oock ín Cilicien , re 

bende Bepten fo fachten hap} als zijde / ende 
is Daer bp fo wit als ſneeuw. 

Cappadoria heeft alderlep granen/ oock 
Wijn ende Deft/ alg mede Silver / Kos 
per/ Bfer/ Alupn / Chriſtael / Jaſpis / Onpr/ 
ende Albaſter; oock veel Paerden. Den top 
des Berghs Argea ig's Somers fo wel met 
Sneeuw bederkt/ alg 'gwinterg. 

Cilicien wogt fn tween gedeplt/'teen fg gez 
noemt Het dorre Cilicien, ende light aen de 
Weftzijde: het andere het groene / eñ light acn 
de Ooft-zjbe. Dit Heeft ſchoone Bivteren/ 
draeght beel vruchten; ende boet vele Paer⸗ 
den / ende Wort oock redelĳchen bebouwt, 
Doch ig zjn Landouwe vol leem ende klep; 
ende gants ban boffen entbloot/ fo batfe dat 
ſelve op de Bergen moeten gaen ſoecken / on⸗ 
der de welche Amanig/ Daer beel hôoge Cee 
derboomen op groepen/ oock Gencber-boos 
men / ende andere Planten/ die altijdt groen 
zijn. Daer zon oock geheele Boffen vol py: . 
te-boomen/ die witte bzuchten dragen / oock —— 

» men ende bele Pyn· boomen. De Riviere Malmiftra 

en bol 

dieupteenfchoon black velt ſpruytende / ín pribe⸗ 
zijnen loopeen gedonder maeckt / dat Herre boomen. 
gehoozt kan worden. 

Daer zĳn oock veel klepne Wolfkerrs/van 
de Gziecken Squilaques Genoemt/ die haer Wolben die 
met gantfe troupen bertoonen/ ende fo dief, feet diefach⸗ 
achtigh zijn / Datfe deg nachtg den Aapenden tiob zĳn. 
oock komen befoechen/ ende Daer Dunne 
Schoenen/ Boet/ ende dfergelijche dinghen 
ontnemen, 
Atmenior Major íg wel bzuchtbaer fo ín 

Vee / alg Én Granen/ doch ís beel-tijdtg met 
Sneeuw bebdeckit/ende heeft beel geberghte, 
So doet oock Georgia, Dat daer veel Wil 

bernigfen bp heeft/ fo dat bet zönen vpanden 
hier boot een moepelick inkom geeft, maer 
van binnen is het veuchtbaer/ ende heeft beel 
lage vallepen/ Die ban berfchepden Gívteren 
bevochtight wozden/alg be Cyre ende Araxc. 

Arabia defërta heeft beel woefte plaetfen/ 
ende nochtang ontrent dẽ Phrat beel gehuche 
ten ende Inwoonderen / alg oock aen ’t gee 
berghte ban 't geluckige Arabien: het andere 
beel aen de Weft-zijde ig geheel fandigh- 

Arabia Petrea ĩs altĳtg boog feer —— 
baer ende bo? geacht geweeſt / fo het oock ig; 
doch bat aen Syrien paelt/ ig tozuchtbaerfte , 
Pet Manna palt hier ooch/ ende aen de war 
terftanten waft Kotael/ dat ban binnen hol 
is. Alhier wort oock den Amethyſta ghe⸗ 
vonden. 

Arabia Felix is bauchtbaerder dan t'andere 
twee/ ende Wort ban veel Aivieren ende 
Meyzen befpoelt, Beeft Garft ende andere 
Granen/ oock Honigh / Was / Appelen/ 
Peeren/ Citroenen / ende diergelicke; ende 
menfaept hier oock t\weemael'gZaerg alg in 
Indien. Bier ig oock br prend ri rd 
boomen/ Nardus / veel wierdock / ende wel⸗ 
rieckende Kruyden. Men vinter ooch eenige 
Metalen / Geſieenten / ende Paerlen. Heeft 
mede verl Paerden ende Schapen / wiens 
ſteert ſomwijlen wel 20. ponden weeght. 
t Lant ontrent Medina íg onbꝛuthtbaer/ alg 
oock outrent Mecque, daer geen water en is. 

Paleftina ig een ſeer vermakelijtk Landt, 
onderſcheyden met vele Beemden ende val⸗ 
lepen/ oock met veel Beken ende ANivieren 
befproept. Bet regent daer feer felden/ ende 
nochtang draegbter be aerdbekoozn/ende ane 
dere granen / ootk Oefts genoeah, De mn 

en 



Man de 
doede Zee/ 
ende zijnen 
ſtanck. 

ſen zjn daer ſeer ſchoon ban reucke / daer 
groept oock beel Rupte / Menckel / Savie en⸗ 
ve diergelycke krupden:GockOlpven / Gre⸗ 
naden/ Citroenen ende Vighen, als mede 
Palm-boomen ende Wingaerden/ die drie⸗ 
maels Heers ghepluckt wopden/ ende ſeer 
goet is. Daer zijn alhier groote Cítroenen/ 
Diemen een ghebeel Jaer lang op de boomen 
bewaren Kan/ alg mede JPazabdijg-appelen: 
fo heeftet oock feer goede Melodenen ende 
Comcommers: ende beel Bonighs. 
Daer zijn veel Gepten/ Haſen / Patrijſen 

ende Quakels: Doch daer zijn evenwel veel 
plaetten/ die gants woeſt gelaten worden / 
Din de veelheyt der ratten ende mupfen/ die 
de Lupden daer quellen; fo dat/ indien eenigh 
gevogelte de felve níet en at/ de Lupden gee- 
nigh ding en foude konnẽ faepen ofte maepê. 

det Mep? Samachoniva drꝛooght deg Dor 
mers meeft-tĳjdtg Gants upt/ ende daer ín 
groepen Krupden / ende eenigh aheboomte, 
Daer ſich De Weeuwen ende andere Beeften ín 
berfchuplen. 
De belden ontreut het Bep? ban Geneza- 

reth zijn gants woeft/ vermidts een Doorn” 
boom die daer fo beel ende Dick groepyt / datſe 
Get facpen geheel belet, Doch de Joden / die 
daer aen woonen / behelpen haer met de Viſ⸗ 
ferpe/ ende bebouwen dagelücks meer ende 
meet. ghs 
De doode Zee, die Bant Noorden ten 

Supden vijf daghreyſens lang is / ende bant 
Weften ten Ooften Lijf mijlen breetsende van 
andere 7o, mijlen lang ende r9.breet geſeydt 
wort / werpt ſodanige ſmoor ende ftanck upt/ 
dat het JLant cen halve mmle- inde vondde/ 
onvzuchtbaer is. Daer en 18 Jeen Wis in/ 
noch en voet oock geen gevogelte; ende ſomẽ 
Daer eenigh Beet fn werpt hoewel de Bee⸗ 
nen tfamen gebonden zijn / fe en fal het noch⸗ 
tang niet te gronde gaen/ maer aen den dever 
op-geworpen worden. ie 

Galileaeuwrfg niet ſeer vruchtbaer / dan dát: 
ter Alderlep Boomen voet. ARR! 

Samaria tg een deel berghachtigh / ende 
een Dect plach: Is feet nermakelgek/ ende 
bruchtbaer/Heeft oock veel Fonteynen ende 
foete wateren: Bet Geeft ooch teel Luſt· ho⸗ 
ven / beplant met heerlijcke Olif-boomen: 
opt tage Lant waſt alteg wat tot gmenft hen 
onderhout noodigh is. 

ludza beeft ontrent lerufalem , veel Ap⸗ 
pelen/Dijgen/ Amandelen ende Olvẽ / oock 
goet ant, Op de Berden ftaen alderhande 
Boomen / alg mede Wilbe ende Aromatigque 
Krupden Selfs worden de Steenrotfen met 
Trappen gemaeckt/ om daer op Wijngaert: 
Den/ Olijven / ende diergelijcke te planten. 

Ontrent Rama ig goet Lant / doch wepnigh 
Inwoonders / waerom het Helt oock Wep. 
mnigh bebeur wort: Maer de Griechen faepen 
Daer Koorn Garſt / Boonen ende Erweten; 
doch daer zíjn Wepnigh Wijngaerden. Ort 
trent Gaza is het ant feer vruchtbaer ín 
alberhande vruchten; doch is het Lant aldaer 
wat kouder alg elders. 
ldumea is uptnemende Hruchtbaer aen De 

Zee-Fhant/ ende ontrent ludea, maer on 
vruchtbaer aende kanten ban Arabier, daer 
beel geberghte fs- A gin \ Sn 

Pet Handt ín Pheenicia ontrent Sidon is 
vruchtbaer ende goet/ hebhende veel wepe 
den hp Acon als oock Wüngaerden / ende 

Slas van VEEL Boomgaerden/ ‚Die beel vruchten dragẽ. 

maecht. 

De Aiviere Belo loopt ontrent deſe Stadt / 
van weltkers Sant goetglas gemaect wort. 
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Oude Zeden. 

De Arabterg en oeffenden voortijdts noch 
konſt noch Ambacht: Lfeten het Booft- hap? 
groepen, doch den Baertniet. Den outften 
ouder haer hadde macht over alle d'andere. 
Alle dingen waren onder hun ghemeen/ alg 
mede De Pzouwen / fo dat pemant die een 
zouw ghebruprken wilbe/ liet zijnen flocks 

XI 

Gemepns 
ſae mhepdt 
ber Diou⸗ 

Booz be deure ſtaen / daer by den voor bp gaẽ⸗ wen; goes 
de Gewaerfchouwt Wiert niet inte komen. pers enve 
Ende alde achten (p malkanderen alle ghe⸗ Suſters. 
broeders te zijn: Waren oock fo beeſtachtigh / 
datfe haerder Moeders ende Suſters ghe⸗ 
noten, 
Be dooden en wierden bp hun niet begras 

ben/ maer het Lichaf deg Konings begroe 
Ben fp ín een Miſ-hoop. Hare belofte ende 
trouwe bewaerden fp feer Scherp ende ſorgh⸗ 
vuldigh / ende beveſtighden die met haet bloet 
unt de palm ded hants. 
De Kaneel wierdt van hares Wets Prie⸗ 

ſteren gepluckt/ Die alvooren noch eenige 
WBeeftenofferden/endedan pluckten ſyſe tufſẽ 
de twee dagh-lichten/ ende dan Wierdt Die 
ban den aenftenljchften meteen Spieſe ons 
Der Den Holcke gedeplt, 
Maer waren oock eenige onder de Arae 

bierg/ die Ophiophagi genoemt wozden/om 
datfe niet dan Lan Derpenten enleefden. 
Waer waren oock Die Debes genoemt waren/ 
Defe bouwden het Landt / ende Bonder onder 
de kluytẽ / Aerde / Gout / ende Silver / twelck 
fp den vr eemdelingen verkochten / drie pont 
Gouds Hoor een pont Koper/ende twee pont 
Silver voor een pontandermetael. Voorts 
waren hare Koningen in hare Palleyſen ſeer 
Koftelijck in Goudtende Silver / gelijck oock: 
mede bele van de Fnwoonderen : Alle het 
Lant dat ín twee-hondert ſtadien ontrent har 
ré Tempel lagh / wiert geacht heyligh te zijn / 
ende de inkomſten die daer upt ſproten wiert 
befteedt tot een dienft haerder Goden. —_ 
De Kodé/ die eertijtg Iudæa, Samaria, Gali- 

lea, eñ eenige andere Landẽ bewoonden / onts 
fangen hare wetten van Moyſe, dien Gob ge» 
boodt Wat hp wilde dat zijn volck doen four 
De. Alle hare Wetten Én 't lang te verhalen/ 
foude den Lefer te moepelijck vallen, ſal dere 
halven maer het aenmerckelrichfte verhalen / 
ende wyſen den Hefer tot de H. Schzift / ende 
lofephum. 

Eerſtelijck ozdonneerde hp datde kinderen vVerhael 
ban jongs aen ín de Wet onderwefen ſouden ber Wetten? 
Wozden. Dat de genedieden ame Gods 
lafterde / gehangen foude worden / ende on? 
begraben blijven. Dat niets ban’t gene Door 

Die de Wine 
deren Iftar 
els ban 
Moyfi ont⸗ 

diefte verkregẽ was / in dẽ Tempel gebzacht/ singen. 
nochte geoffert en Wierdt. An peder ſtadt 
wierden geſtelt ſevẽ van deOudſte ende voor⸗ 
ſichtighſte Mannen / deſen gaf hp macht om 
ín alle ſaken te oordeelen / daer bp doende noch 
twee Teviten; ende ín gewichtige ſaken 
wierdt den Opper-Priefter tot deeifie Gez 
roepen. Alle falter moften ín den mondt ban 
twee getupgen beftaen ; daer toe en mocht 
geen rouwe geroepen worden / noch oock 
geenen ave. Ben mocht van eenen Boom 
geen vruchten plucken/ voor hp en hadde 
fer jaren geplant getweeft / ende dan moften 
fp tfenben ban de ſelve betalen. Den Gepſen⸗ 
benen mocht niet verboden Worden fn eens 
anders Handt te treden / ende daer Hoor zin 
nood-bruft Vruchten te pluchen. Werboot 
oock datmen gene Boeren trouwen ed 

not 
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noch Dochteren / die alreede met een anderen 
ondertrouwt war; JRaer datde Boerachtige 
Dochter / die als maeght ten bouwelijcke gee 
nomen was/ gefteenight/ ofte verbrandt war 
re; eride dat indien pemandt een Dochter 
gebzupekite, die met ẽẽ andere verlooft wag/ 
eñ De mifdaedt met bepder be willigfnge ge- 
fchiedt was / ſy bepde gedoodt Wierden; maer 
fo de Dorhter verkracht was / dat dan den 
Man alleen gefiraft (oude Worden. Die Wer 
Duwe gelaten Wierdt fonder kinderen / moft 
ban den Broeder des overledenen wederom 
getrouwt worden / op dat hp zijnen Broeder 
faet verwecken morbte ; 'twelck bp wepges 
rende mofte genoeghfame federen Loop de 
Oudtſte des adt bp brengen / Die dan hem 
veroo2lofden een andere te trouwen, Den 
rouwe ober de overledene en wocht niet lane 
ger alg 30, dagen dueren. Den fone/ die 
zünen Hader ofte Morder ſchelde/ wiert Dupe 
ten des ſtadts poorten opgehangen. De vp⸗ 
anden / die ban haer indé oo2logt) omgebzacht 
Wierden moſten fp begraven. Den Geloover 
en mocht het pant ban zjnen gheloover miet 
langer dan een geheelen dagt bp hem houdé/ 
ende foden Schuldenaer hem niet en konde 
voldoen/ moft hp Dem fo langhe bienftbaer 
zün/ tot dat hy hem de ſchult betaelt hadde, 

o pemanteen flave ban zĳn eygen bolck 
ochte/ dien moft hp opentlgck bep-maken. 

Die een verdwaelt Beeſt bont/ Was bete 
fchult dat felae wederom onder zijn Kudde te 
bzenghen/ ofte te bewaren/ tot dat het den 
Meeſter wederomguá halen, Die verwon⸗ 
nen was banecn anderen bergift aengeboden 
te hebben / moſte hem felben op-hangen. Die 
een ander een ooghe hadde doen verlieſen / 
mofte oock zijne berliefen. Den fuer Die cer 
nigh mens gedoot hadde/ Wiert met ſtecnen 
Doodt-ghefmeten/ ende cu mocht zjn Lleps 
níet gegeten Wogden. Den Sone en lecdt ín 
zijne goederen; noch aenden Lithaem geen 
ſchade om zijng Paderg wille / endefo oock 
ânttegendeel. Ì 

Moyfes osbonneerde oock / dat/ fo eenigh 
goet zijn bolck ban den vpanden Ontnonsen 
was / dat (ele Hoop eenen Herault weer ger 
epft mofte wozden/ ende bp faute Van weder⸗ 
gebinge/ haer den Krijgh te mogen aenſeg⸗ 
Bhen. Ende fo den Lpant beoorloght wierdt/ 
datmen dangeen vruchtdragende boomen ber 
fchadigen machte: Alle rebellen moſten ome 
gebracht / maer de andere bpanden/ die haer 
vep- willigh obergaven/ moften alleen cij nfs 
baer zijn. Zn tijden ban ooztogh en morbten 
de Prouwen geen wapenen handelen/ daer 
De Mannen mede ſtryden moſten. 

Daer was verboden tan tbloet vã eenigh 
beefiteeten. De Lafaren ende die haer faet 
berlozen hadden / wierden upt de ſtadt gedre⸗ 
ben; alg mede de brouwen / gheduerende 
hare Maenſtonden. De ghene/ in Wiens 
Dups vemandt gheftorben Was/ moſten 
uptde Stadt vertrecken voor ſeven doghen 
lang: Cen Kraem-brouwe baneen ſone ger 
leghen / en mocht ín beertigh daghen in den 
@empelniet komen; ende die van een dochs 

„ter gelegen. was / in So,dagéniet. Sn pen-ant 
de fupfhept zyns Wwijfe miftroude/ mofte in 
den Eempel een Ton Garfien-meel offeren / 
ende daer naer zijn Brouwe aen de Poorte 
des Tempels vertoonen / alwaer- den: Prie⸗ 
ſter haet bpeede afvraeghde / of fp oock huns 
Beweer? hadde / ende fo fp eenen valfchen echt 
bebonden Wiert gedaen te hebben/overguam 
haer een openinghe int dicke van heer been 
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Verhael van den Staet des Turcks 
miet een fianck ín ben bupck/ daer deſe ellen⸗ 
dige aldug aen fiorf; Doch fofe kupg ghe⸗ 
leeft hadde bol-deoegh {phare vrucht in tien 
maenden (onder eenigte Weedonis ende den 
Pꝛieſter ſchzabde haren name upt/ die Ip te 
vᷣooren op pavement Befchze ve hadde/ ende 
gaf dien haer in te dꝛincken. Alle ober-fpeel 
ders / Hoerejagers / ende Sodomiten Wier: 
den met De doot geſtraft. Den Priefteren/ 
die haer gefonde Teden niet en hadden/ was 
berboden/ den Autaer niet te ghenaken / en⸗ 
de Wierden evenbbel ban’t Gene inden Tem⸗ 
pel geoffert wierdt/geboet. Alle de Landen / 
Die vanden Joden befeten Wierden; moften 
ban 7. tot 7, Jaron til gelaten worden / ende 
alle tlant dat van fich felben vrucht drzoegh 
moſte oock alle-so. jaren gemepn 3ijn/ fo wel 
ben vreemde lingen / als den Lantſaten / ende 
dit jaer Wiert genoemt het Zubel Jaer. Dan 
moſten de Gelovers hare Schuldenaers upte 
ſtel gheven / ofte ten minſten een Deel quiĳdte 
fchetden. So moften oock dan be Slaven ín 
vephept geftelt 5*5— ende de Landen die 
oi geringe prijs gekocht waren / moſten we⸗ 
der gege ben worden dienſe ontvreemt wart. 
®e Afraeliten hebbe opt boven alle Volt⸗ 

Keré (eer Gods · dienſtigh ende tot deg Wets 
Ceremonien genepgbt geweeft . An den bez 
ginne gebzupcktenfe tweederlep ſoorten ban 
DOfferhanden; waer bau’teene genoemt was 
eé Brant-offer/het andere Slacht-offer. De 
eerſte Offerhãde mofte op DE Outaer geheel 
berbzant worden / eũ was Hoop den Kijcken/ 
die eẽ onderjarigh Beeſt moſten bzengt. Die 
van minderen ſtaet waren / mochten ef meer⸗ 
der-jarigh Beeſt offeren / eñ de rechter· beenẽ 
bleven booz be Prieſters / ende t ander mo⸗ 
fte in twee dagen door De Offer· Prieſteren 
gegetẽ zijn. Die nu geheel arm waren moch⸗ 
ten met twee Toztel-dupven bolftaen/ daer 
ban d'eene geoffert/ ende d'andere den Prie⸗ 
fterg gelaten wierdt · Die eenige quaedt bp 
ongeluck bebzeef / moſt een jarigh Schaep 
ofte Bock o ‚ Die fich aen eenigh hep” 
melijcke mifdaedt berfchulbt Bondt / mot 
een Schaep offeren. Sogebrupektenfe ban 
oock fo wel tot de publijcke als particuliere 
offerhande ban een Lam fekere mate meels / 
tat een Bam dubbele mate / ende tot een 
Stiev/ drie dobbele mate. Bp befprengden 
oock de Offerhanden met Olpe. Moſten mer 
de dagelijcks een Lamdes nuchteng/endeeë 
Lam des avonts offeren. Op de Sabbathen 
dede fp dobbele Offerhanden. Op den eerſtẽ 
dagh vanalle Maendẽ offerdẽ ſy twee Offen 
ende feben Lammeren / een Kam ende eenen 
Bochk om de miſdaden te ſuypveren: Daer 
by voeghdenſe dan noch twee Bocken / daer 
kan deere uyt den Tempel geleydt wierdt / 
eude was voor des voltks ſonde / d'andere 
wierdt na de voor-ftabt gebracht / ende be⸗ 
Waert tot in de maendt ban Maerte; als 
haer jaer begon ende de Mane vol was / eude 
dat be Sonne in Aries quam / deden fp d'Of⸗ 
fecharde bes Paefch-lamg/om datfe in dien 
tijt npt Egypten bertrocken waren geweeft. 
Sp ouderhieldẽ oorkfekere dagen deg onge- 
heefden Broodts / ende gedupzende deſe da- 
gen / branden fp dagelijcks in hare Offerhan⸗ 
den twee Stieren / eenen Kam / ſeven Lam⸗ 
meren ende eenen Bock De tweede ſoorte 
der Offerhanden des ongeheefden Broodts 
was in't begin der meute vruchtẽ / dari pre⸗ 
ſenteerden fp aenden Tempel fefiere aten 
@lpe ende een Lam tot Brandt · Ofſer. De 
refte Gan hare Eeremonten kan ie 

up 
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Coruclius 
Tacitus, 
bertelt De 
upttocht DET 

… Hinderen 
ban Egyp- 
ten gants 
berkeerdez 

lyck · 

Diie der⸗ 

in Aſia. 
uyt de Boecken Moyſis geſien worden. 
Op de upttocht der Kinderen Lfracls en 

kamen de Depdenfe Schriüvers gants niet 
over eenmet de 1, Deheift; Want Cornelius 
Tacius, makende Mopſem tot eenen balfen 
Propheet/ ſeght / datfe AUfgodeneerden/ende 
by davert Egypren raeckten/ ende diege: 
lcken dingen meer; ja oock date thups gez 
komen zijnde/eenen Eſel in hare Tempel ge: 
ftelt haddẽ / in rede ban hunnen Godt: Mãer 
defe niet herftaende noch begrijpende de eer 
nige Goddelijcke kracht, heeft alles vers 
keerdelnck den blinden Afgoden toegher 
fchzeven. — 
„Onder de Soden(gelijck alle ding vervalt) 

gande Secs 3Ìn metter tijdt opgeftaen drie Secten/ die 
ten onder DE 

Joden / ende 
geeft bande 
Pharifeos. 

Dan de Sa- 
duceos. 

gants op een andere maniere leefden/als het 
Gemeene bolck, Deſe waren Pharifci, Sadu- 
cei ende Elei. De Pharifeen fchenen een 
freng leben te lepden/de Wetten Mopſis na 
haer belleven uptleggende. Op hare boor 
Hoofdenende ſſinckere Ermen droegenfe de 
thien Geboden Moyſis, gefchreven in Kaer⸗ 
ten/ Diefp Philatterie noemden. Droeger 
mede grooter boorden op hare kleederen/ alg 
andere/ ende naeyden doornẽ daer in/ op dat / 
Wanneer haer die flaken/ fp aen de Wet ge: - 
dachtigh fouden zjn, Sp epgenden Gode enz 
de de Preedeſtinatie alle dinghen toe : welig 
Waer/ datfe bekenden / dat de nepginge eude 
voornemen des Menſchen hem behulpigh 
waren om gerechtighept te doen ofte te las 
ten: maet Dat nochtang dert Menſche in alle 
dingẽ belept wiert door het Fũ eft het noot- 
ſchick/ twelck ſy fepden te beftaen in de be⸗ 
Wweginge der Bemelfcher Lichamen, Eben- 
Wel berwathten fpeen oordeel tert jougſten 
dage ban Godt;geloofden oock/ dat de fielen 
onbedervelijck waren / eũ dat alleen de Lich⸗ 
hamen der Wel-levende Han 'teen Lichaem 
In't andere vervoeren / tot den dagh der Vers 
rijfeniffe roe ; ende dat de fielen der booſe ín 
— eeuwighe ghevangeniſſe vervoert wiets 
en, 

De Saduceen verſaeckten de Predeſtinatie 
ende ‘tnoodt-Achich/ ſeggende / dat Gode wel 
alle dingen bekent waren / maer dat het aen 
den tille des Menſchen hing aoedt ofte 
quaedt te doen: mif-faechten een verrüſeniſſe 
der dooden; bekenden oock gene Engelen. 
Ontfingen niet dan de vjf Boecken Moy fis: 
Waren feer ſtreng / ende eu communiteerden 
ouderlinge ſeer weynigh. 
De Eſſten leefden in t geheel gelijck Mo⸗ 
nicken / haer Ban brouwen onthoudende / niet 
datſe Hoor ’t houwelüick een ſchrick hadden / 
ofte tmenſchelück geflachte wilden verſter⸗ 
bert laten / maer om de lichtvaerdighepdt en: 
Be ongeftadighepdt der PBrouwen / die fp ſey⸗ 
dert ben Pannen met feer getrouw te zin: 
Dare goederen Waren ghemepn/ bevredigh⸗ 
den hun met te hebben Witte kleederen aen 
tLithaem / fonder verder vercier inge: En 
fpranen ban geen wereldtſe dingen Loar deu 
opgang der Sonnet, maer daer naer begav 
fp hun tot venigh ha idt· werck / tot de bijfde 
uͤre danwieſſen fp hare Lichamen in water/ 
ende ontbeten in grooter flilte: Daer en was 
niet geoozloft te fweeren. Onder haer en 
Wierdt niemandt ingenomen voor datſe hem 
een geheel jaer beproeft hadten;ende ontfan⸗ 
gen hebbende, beproefden fp hem noch) twee 
jaren/ om 3üne zeden te erbennen; fo fp hem 
ban nath ín fonde bevonden / verdreven (p 
Gem upt Haer gefelfchap / ende leyden hem 
op boete tedoen tot den laetften adem sing 
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lebens toe / met krupden ende dierghelijcke 
ſpijſe teeten. Ale fp met haer thienen bp gen 
gefeten Waren/fo en hadde niemandt derven 
eerft fpzeken/ fonder berlof Han de andere 
negen. Sp hoedden haer feer Lan boor haer: 
nedertefpouwen/ oock niet aen hare rech⸗ 
ter zijde : ende onderhielden den Sabbath⸗ 
dagh fo geftrengelijck/ datſe oock op Dien 
dagh haer gevoegh nieten dozften doen / eu⸗ 
de genaodt-dzuckt zijnde om dat te daen / na⸗ 
menfpeen Schop iet haer/ende dolbeneen 
kuplind'aerde/ Daer fp’tindeden. Om dat 
fp feer fober in fpijsende dranck Waren / leef⸗ 
den fp langen tijdt. En handelden geen Gou⸗ 
de ofte Zilveren Munte; ende achteden dic 
doodt ſeer eerlijck te zijn/die om den yver tot 
de gerechtigbepdt haer aengedaen Wierdt. 
Geloofden/ dat de fielen ban den beginne af 
gefchapen waren / ende dat elck in zijnen tijbt 
een Lichaem aennam ; ende dat de gene die 
upt de oprechte Lichamen ſtheyden aen gez 
ne zijde Van de Oreaenfe Zee hun gingen 
bermepden / daer de boofe in onbewoonde 
ende koude Landen moften alle ín eewigh⸗ 
heydt dwalen. k ) 

Die bar: Cappadocia waren ban ſodaniger 
naturen / dat (p niet ſonder Koningen leben 
en kbonden / ende men ſeght datfe feer ſchelm⸗ 
achtigh waren. Men gelooft / dattet ín dit 
Landt was daer haerde Amazones onthiels 
den aen de Rbiere T herniodon. 
Fn Dorida Tonia ende. Folia zijn feet Hooge 

treffelijcke Mannen geweeſt / die in hupſer 
Griecks vele Boechen beſchreven hebben. 

Die wan Phrygia hebben gevondẽ de Looze 
feogínge upt Bogelen / de Flupt/ endet Aue 
ficiment badzie maren. Die Va, Cilicia Wiere 
dert hoor groote Hooderg gehouden. De 
Pheniciers handel meet met de upthetmfe 
als eenige andere bolckeren, De Idumeers 
waren opt feeroproeriah/ ende tot alle nieu⸗ 
Wiahepden feer geneyght. 

Huydens-daegtife Zeden. 

De natutele Turchen van Natolien zijn 
Heel Burgerlijcker alg de gene/ die Chriſten 
geweelt Gebben: Sin alle (eer traegh In den 
arbepdt ende Landt bouw / dat/ Indien de 
flaven nfet het Landt en bebouwdé/ de Acker 
ren gants ledigh fouden blijven liggen. De 
Fuwoonderen Ban Idumea te Caria behelpen 
haer met Dupven / om Lan Alcaire adbijg te 
Erijgen watter paſſeert; men lepbt haer. de 
Brieven onder de vleugelen / ende en ruſten 
niet cer voor diebp den Dupbe-houder op 
Bet Kaſteel gekomen zĳn; ente is tuſſen bere 
den fes dagi-repfeng Door waefte plactfen. 
Zn Pateftina woonen bp-naalderlep Na⸗ 

tíen/ als Armeniers / Turcken / Joden / Ara⸗ 
biers / Abyſſimen / Indianen / Griechen/ E⸗ 
gppiengers / ende andere / die elck na Haer 
epgen mantere erde gewoonte leven. Maer 
Galilez wordt meeft van Arabierg bewoont/ 
Die kleyn ende kort ban ftature zijn / ende drza⸗ 
gen een langen Dolck die haer tot ober tdick 
han de Kupten hangt/ daer ober dDraghenfp 
eenen Gock die noch langer ig met af-Dane 
gende mouwen/ Die feer lang ende WIDE zijn 
Dragen oockfwarte ende fcherp-op-Qacnde 
Bonnettensende gebzupeken ín den Oorlogh 
der Boge/’'t Gappier ende Poignaerdt. 
In Iudea woont Beelderlep volck upt ale 

berhande Patíien/ende dat om na Jeruſalem 
in Pelgrimagie te Gaen/ ende het D. Gaaf te 

befoecken/ 
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befoecken/ daermen negen Kroonen Ban gez 
ven moet. De Pelgrins die daer acnkomen/ 

wozden elck bolgeng hare Geligie / daer (p't 
mede houden / ontfangen; De Latjnen ban 

bp bie van de Minne broeders Gꝛrden S. Francifci, Die 
zjn Belfgie op den Bergh Syon woonen/bupten be ſtadt. 

eGriecken vande Caloyers, die ontrent Det 
DH. Graf woonen: ende de andere / alg Abyſ⸗ 

finen/ Georgiauen / Neſtorianen / Maronita⸗ 
nen/ ende andere/logeren bp bie van hare Ges 
findthepdt ; Want alle Defe elck een particu⸗ 
liere Kapeile heeft, De Monicken S, Fran- 
cifci, Die meeft Italianen zn / zijn gewoon 
Hidberen ban't H. Graf te maken/ ende 
geeft Den Groot-meefter aen den Pelgrims / 
die Baer geſonden zyn / opene Brie ven / omte 
getupgẽ vã haer beſoeckinge deg B. Grafs. 
@ntrent Rama en bfntmen niet dan Griet⸗ 

ken / Turcken ende Arabiers / Die feer vlp⸗ 
„80 zyn om Det Landt te bebouwen ende 
deere te planten, De Fdumeers zyn 

in ſedẽ DE Krabiers hare gebupeẽ feer gelijck. 
Ge Arabiers zijn bzupn/ Berftandigh/ life 

tigh / fuperftitieug/ genepgbt tot Koopman” 
fchap/tot nfeuwighepden/ Factien/ ende Ro⸗ 
Berpen/ feer wzaeckgierigh; Boen den repr 
fenden an veel binders op den wegh. Sijn 
oock feer genepaht tot het gefelfchap der 
Prouwen/ Die (P bele trouwen/ ende en laten 
Ebenwel gene Der ſelver met ontdeckten aens 
geſit hte boog der deure komen. Deel onthou⸗ 
den haer onder Palm-bomt eñ onder d'Aer, 
de fn holen: hare wapenen zijn Pl ende Bor 
ge / ende lange Schichten. Die dooy het welte 
Arabien repft / moeten haer felben beftupzen/ 
obermits de beelhepdt des ſands / dooz de 
ſterren / fouden anders feet lichtelijck ners 
dwalen / ende íg noodigh datfe ban ſpüſe ende 
dranck Wel voorſien zjn / Want (p geen bolck 
bp den wege en binden / oock geen Water om 
te drincken, Die van't fteenachtige Arabien 
leben meeft van Dadels. Langs dE oe ber ban 
De roode Zee wordt veel Vis gefouten/ ende 
daer naer gedrooght. Fn't geluckige Arabien 
bekommeren haer bele met Beeſtt hoedige / 
de andere generen haer met Roopmanfchap. 
De Olpe wort onder den Arabierg boor een 
feex leckere (pijfe geacht. Maer de-opzechte 
Arabiers woonen onder Tenten / ende haten 
ſthat beſtaet in Kemels / Paerden / ende hare 
wapenen / die fp hare kinderen tot Ecf-goedt 
nalaten. Sp en beflaen hare Paerdenniet/. 
ende gebrupycken feer lichte Dadels. Spach⸗ 
ten haren Adel feet bele. 
d Inwoonderen Han Turckomannia zijn 

groote Roovers / ende zijn upt den Tartaren 
gefpzoten/ verſlyten haer leben onder Ten: 
ten/hoedende haer Dee. Doch de Inbooꝛlin⸗ 
genbieg Lands begevẽ haer beel tot de bour 
werpe/ ende eenige Ambachten. Daer woz: 
Ben fchoone Tophten ende gewaterde Came: 
latten gemaetkt. De Georgianen ztin beel 
ende dapper terr Oorloge / Hoornamelijcks die 
aen’t geberghte woonen/ende zijn (eer robuſt 
van Lichame. 

Hare Rijckdommen. 

Det voorneemſte inomẽ van Natolien bez 
fact ín Katoen : Ende Galacia heeft beel Ko 
per mijnen. Die Gan Pamphylia berfenden 
geel gewaterde Camelotten/ die daer upter⸗ 
maten fchoon ballen, Maer die ban Cappa- 
doeia maten beel weer gelts han haer SL 
ver / Pſer / Alupn / Chriſtael / Jaſpis / ende 

Verhael van denStaet des Turcks 
lbafter. De Ciliciers maken oock Heel Car 
melotten van Septen-hap?/ die fchoon zin: 
Phenicia heeft een groote aenkomfte van 
Koop-lupden; doch Arabia Felix noch Deel 
meer om zine Spererpen/ Paerlen / ende 

Koftelicke gefteenté. Heeft oork fo Veel wier 
roock/alg boor de gantfe Werelt genoegh fB, 

po ig oock Mecque een treffelichke Koops 
tadt / ende bzengt beelgelds op ban de Pel⸗ 
vimagien/ die jaertlijckg daer gefchteden/gee 

fhek oock te Medina, De fladt Aden ig een 

ban de grootfte Aoop-fieden/ die den Turck 
befit; Want daer veel Paren upt Indien, E- 
tbiopien, ende Perffen gebrocht worden / die 
Dar ban daer elderg verboert worden. 

Sterckten. 

Eerſtelijtk ig de Stadt Burfia, daer haer 
be Turckſe Kepſers cen lange wijl onthou 
ben hebben / een fterche Stadt. Fn Caraman- 
nia light de Stadt Laranda, wiens Fors feet 
fierck geacht wozt. Fn Paphlagonia light 
Amafia met een ſterck Maftecl op eenBeudel/ 
hebbende geftadigh groot Garnifoen. De 
Stadt Trapefonda fg oock ſeer ſterck. Fn A- 
rabia zijn drie (eer frecche Steden/alg Manta, 
Nazua, ende Baile, met een groot getal ſterc⸗ 
Ke Kaſteelen. Aden fg inſgelücks feer ſterck / 
beeft tveffelijche Bolwercken ende een ſeer 
ſterck Mafteel;de Haven ig wel gefloten/ende 
ben Curck houter fterck Garniſoen. Te Zi- 
bith Bout den Turck een Balla met eenighe 
dupfent Soldaten. 
In Syrien is het Mafteel ban Damas feer 

ſterek / s gelijcks oock dat te Antiochia ig, 
De Stadt Alep in Comagenaig uytnemende 
ſterck / ende tot defe Dterchte helpt het Kaz 
ſteel oock dapper. Dan de voordere macht des 
@urcks fal hier naer in't generael geſprokẽ 
Wozden, 

Haren Gods-dienft. 

Behalven de Mahometanen / die alle defe 
voorſz. Landen bewoonen / zijnd er noch veel 
andere ban verſcheyder Sceten/ alg vele For 
den / oock eenige Goomfe €hztftenen/ alg mee 
de eenige andere. Men Lindt oock noch cen 
kleyn getal voltks onder de Armenianen / Die 
de Latünfe Kercke toegedaen zijn. Alangia- 
Came ig een BKateel liggende twee dagij-reps 
feng ban Tauris, ’t Welck 25. Dozpen onder 
zune Juriſdictie Heeft/ende defe erkenden be 
Boomfe Kerche/ niet tegenftaende datmen 
aldaer De Armeniaenſe Cale ſpreeckt. Deſe 
zijn bekeert door Bartholomeum van Botonië, 
Die ban ben Paug loanne XII. Biſſchop over 
Armenien geftelt was / ín den Zare 1337. 
Wan befe 25. Onder noch} mact 12, bolftan: 
digh gebleben / d'andere Hangen eenige den 
Patriarch ban Opper-Armenia aen/ andere 
zún geheel bernielt dooz den Ooꝛlogh. Me 
12, Dorpen dan Houden dan noch haren 
Biſſchop/ bie ban 't Capittelgekoyenende 
daer naer Vanden Paus beveſtight wordt. 

De andere Chꝛiſtenen / Die men daer noch 
vindt / zijn Melchitze,Netftorij,ende Diofcorij. 
De Melchitæ, die haren naem trecken ban 

Melech ’twelek Koning ofte Prins te ſeggen 
is / omdat defe fo in 't geloof alg inde Con⸗ 
cilien gebolaht hebben de Keyſers ban Con- 
ftantinopolen „zijn alle Die fn Afien de Griet⸗ 
fe Gelfgte bolgen/ onder be Valriarchen van 

on- 

XII, 



Hoedanigh 

in Aſia. 
Conftantinopolen, Alexandrien, Antiochien 
ende Ierufilem ; van welche die van Anuo- 
chien fich te Damas onthoudt. Defe bier Pas 
triarchen Woyden bande Biſſchoppen dies 
Landts —— met verlof van den Baſſa 
beg Turcks / ende beveſtiginge Hah den 
Hepfer / ende bedtenen hare Furifdictie on 
der die Authoriteyt die haer gegeven is. 

Alle defe Patriarchen met hareBifichop Ed 

be Melchuz pê sijn Monickẽ vã de ozdze S.Balilij, waer vã 
zjn, fou vele kloofters door geheel Ooſten zijn / doch 
hacr berkies 
finge/ als m 
Baer leben. 

Arrmenian€. 

de voornaemſte zijn dat ban S, Saba in leru- 
falem,dat van S.Catharina op den Bergh Si- 
nay, ende Dat ban Monte Santo aen Den Ar- 
chipelago,Befer Geligieufë zijn ober fo beel/ 
fo iu Narolia, Suria,Egypten, alg in Corazzan 
in Perff-n, dat te verwonderen is / nadien has 
re Leere fo dickmael ende van fo mentgh 
Concilie gecondamneert is. 
Onder defe Melchite Worden oock geftelt 

de Georgianen , die onder eenen Metropoli⸗ 
taen de Authoriteyt des Patriarchs ban 
Conftantinopolen erkennen. Defe roepen 
8. Georgium aen/ alg haren Advocaet. 
Fu deſẽ hoeck woonen oock bele Neftoria- 

nen, welchers Gods-dienft in't verhael ban 
Perffen befchzevenis. 
Men bint'er oock Diofcorij, die ín drie 

Decten berdeplt 3tin/ alg Armenianen,laco- 
biten ende Coften, De Armenianen gevê den 
tijtel ban Prelaet aen bele hare Pzelaten ; 
maer den naem ban univerfeel Patriarch en 
geven fp maer aen twee / Waer band'een 
ever Armenia Minori, d'ander over Armenia | 
Majori geftelt íg;befe woont ín’tBloofter vã 
Ecmefin, bp de jtadt Eruan ín Perſſen; dans 

— 

639 
der in de ſtadt Sis in Catamannien, dicht by 
Tarſis:eñ zijn wel alſo ſterck alg de Melchitæ. 
Sp hebben 18. Klooſters / ende 24. Biſſchop⸗ 
pen. Sp doen de Miſſe in D'Armemfe ſpra⸗ 
he, Vieren de Wenonciatie Marie op den 6. 
April / de geboorte Chriftiop den6. Janua⸗ 
rij / de Purificatie den 14, Februarij / de 
@Eranffiguratie den 14, Auguſti. 

Delacobiten, dfe genoemt worden na cer 
nen lacobus upt Syria , De welcke leefde ten 
tijden Pelagij IÌ. ende des Kepferg Mauricij, 
zijn meeſt Chjaldeers/die in Stede ende Dor⸗ 
pen in Mefopotamien,Syrien, ende Babylonië 
Woonen/ ende worden gerekent ontrent de 
hondert ende Goooo, Hupſen / waer. bande 
boornaemfte zijn te Alep, Caramith, ende te 
Tiumontange in Meſopotamien.Sy plegen 
eertijds onder twee Patriarchen berdeplt tc 
zijn / waer bau d'eene Woonde in't geberghte 
ban Tur, ende d'andere in ’t —— ban 
Gifran, deun bp de ftadt Mordin, twelck op 
een fa hoogen Bergh is gelegé/ dat de Turt⸗ 
Ken feggen / datfe aldaer nopt het gevogelte 
boben haer hooft enfien bliegen. Doch nu 
en hebbenfe maer eenen Patrtarch/ twelck 
die ban Gifran is / die om De beguaemfte ge- 
legenthepbdt te Caramith Woont. Defen heeft 
eenen Metropolitaẽ onder hem te lerufilem, 
ende noch eenen te Muſali / ende hier endaer 
Beel Biſſchoppen / alg te Damas,Saur, Cara 
mith,ende ín Chipres, met veel Klooſters o⸗ 
ber al Bande ordre S. Antonij. Sp doen hare 
Miſſe in Chaldeeufe fprake; Eten na der 
Sonnen ondergang op bepdaghen alderlep 
Pleps/doch inde Vaten niet. 

KORT 

Iacobitca; 



640 Verhael van den Staet des Turcks 

KORT VERHAEL 
ban De TvrerenN m't algemepn. 
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Huydenfdaechfche Zeden. 

XXV, D£ Turcken zn eenſdeels naturel/ affior 
mende upt de Tartaren / eenfdeelg niet / 

alg zijnde verloochẽde — meeſt 
breet van aengheſicht / volmaeckt ban leden / 
ende robuſt van Lithaem. Laten niet anders 
Waffen van den baert alg de knevels:Sijn log 
ban geeft/ oock traegh ende leup in hare din⸗ 
gen: Onbequaem tot ben Acker⸗ bouw. Zin 

feer gelt-gfertah: So dat (p oock de Juſtitie 
om gelt berkoopen. Sijn onder malkanderen 

feer nederigh/ ende gehoorſamen haren O⸗ 

berften/ doch feer moct-Willigl over den 
vreemdeling/ ende grootdunchtde over haer 
felben/ meenende / dat ter Werelt Geen Natie 
en fp díe bp haer te berghelijcken to: Zin 
groots ín vedenen; houden haer belofte niet 
berderalg haer dat dunckt voorderlijck te 

zĳn. Ende niet teglen-fracnde Dat hare re 
bun 



ant algemeyn. 
bun het wün⸗ drincken verbiet / ſo zjnſe noch⸗ 
tang tet be ſelve feer genepght; gelijck mede 
rot de hoerderpe/ ende noch meer tot de Dor 
bomiterpe/ fo datfe op hare Schepen altydt 
eenige Jonghens hiertoe erpzeg bewaren. 
Geſosvenlicht / ende zjn feer ſuperſtitieus / 
want fp ſeer bouwen op droomen / voorſegge⸗ 
rpen/ende houden voor vaſt / dat eens veders 
noot · ſehick ende ſterfdagh op zijn voorhooft 
gheſchzeven ſtaet / ende dat niemant deſe ure 
dermoden kan / twelcke doet / dat fp hun licht 
in groot gevaer begeven. 
Sp moghen ſo vele Wijven trouwen alſſe 

konnen onderhouden / ban de welcke fp oock 
dickmaels om geringe oorſaken (chepdé. De 
Vꝛouwen gaen koftelich gekleedt / verttert 
met veel gefteente ende gout / zijn ooc gewoon 
haer hoof t-hape/handen/boeté/ ende nagels / 
root te bermen. Gaen oock tweemael deg 
weecks in de Baetſtoven / Belijck de Mannẽ. 
En fgeelen noch met Kaerten noch met 

Dobbel-fteenen, Deplenfeer mildelick vele 
Aelmoeffen/ oock onder He vreemdelinghen. 
Hare kleederen zijn tot den voetẽ toe af-han- 
gende / ende van fyn Lynwaet ende zijde / ver⸗ 
tiert met peerlen ende borduprwerck. Daren 
Tulban is wit / behalben der gener / die ſeg⸗ 
gen datſe van Mahomeths Bloet-berwanten 
3ĳjn/die dragen groene Tulbans / dien fp oock 
niet af en lichten alg ſp pemanden groeten 
willẽ / eñ achten De Aincker zijde de eerlickſte. 
Zyn in hare ſpjſe feet bupl: Eten drienigel 
daeghs / alg deg nuthtens vroegh / deg mids 
daghs / ende des avonts; ghebruycken noch 
Tafel-laken/ noch Serviet / ende fitten met 
gebouwen beenen opd'aerde neer aen hare 
@Cafcl/alg de Kleermakers her te Lande, E⸗ 
ten alderhande vleys / behalven Speck/ dat 
hun door hare Wet verboden is: Als mede 
veel Rijs: die van Aſia, eten min vis / alg die 
ban Europa, díe Die liever eten alg blepg. 
Gebrupchien beel Sop van Mam kop · ſaet / 
om fo veel te ſtouter te zhu. Alg ſy piſſen wil⸗ 
len / huycken fp neder; ghelück de Brouwen 
hiectelande. _ 

Dare hupfen zn meeft han ie ende Aere 
be/ eng ende quact (chick. FBaër hare Moſ⸗ 
quen/ Gaſt· hupſen / Saet · ſtoven / Water·go⸗ 
— — zjn alle ſeer treffelijck eñnde 
oftelyck. Ù 
Gn hare Wrüghs-tucht zón fp feer fcherp 

end e ſorꝛghvuldigh; verdraghen gewilligh al- 
derlep onghemack int velt / ende Bonnen fo 
(til marceren bp den wegh / bat felfg de gene 
Die opeen Half up? na ontrent haer zijn hun 
net en vernemen. Sp en Voeren geen Daens 
dels / dan alleen opt epnde ban een Lancie ee⸗ 
nige quifpelen zijde ban berfchepden verwe. 
Bare wapené zn Lancien / Pijl ende Boge / 
JBofketten/ ende Sabelg/ hebben Crom- 
—— ende Flupten / om de Soldaten te moe⸗ 
igen. 
De verwinningen ende vꝛome daden haer⸗ 

der boa?-Ouderen zijn bp haer meeſt beſchre⸗ 
ven / die ſy (eer bickmaelg ſingẽ / om hier door 
ootkben Soldaten te moedigen, 

SDp en gebruycken noch fegel noch Cachet 
‘tp ín deg Kepferg Patenten ofte andere 
Brievẽ / noch en tepckenenfe oock met geni 
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Ge Beelden. Alg fp ín hare Moſqueen gaen / 
laten fp de fchhocnen voerde Deure / ende nes 
menfe wederom, alg fp daer upt komen. Zin 
feer wepnigh tor de ftudie of eenige gheleert⸗ 
hept geneyaht. Both hebben heerlijtke ende 
deftighe Scholen/daer de Wetten / door hare. 
Princen ghepubliceert/ boozgelefen worden / 
Ons de Kinderen daer in te onderwüfen/ om 
alfo epndelijch bequaem te zijn hare Moſ⸗ 
queen ende de Gepubliguete bedfenen. 

Rijckdom. 

In alle de Handen die dert Turtk befit/ig 
een uptnemende oberbloet ban alle dinghen / 
als van Raes ende alberhande Granen / ins 
Egypten, Africa, Suria, eñ Afia, eft andere dins 
gen in Hungarien, Grecia ende Thracien, @ít 
in alle beft Landen zijn Wederom fteden/ die 
groote rückdommen Hebben/ alg Conftan- 
unopolen, Alcaire ende Alep, met smeer 
Andere. _Conftantinopolen heeft de meeſte 
aenkomft van Chꝛiſten — . A- 
lep 15 alg het Centrum, alwaer alle de 
Moopmanfchap van Alien ghevoert ende 
berboert wort. Dois Alcaire alg het Parks 
hupse ban Egypten, ende een deel Ban Africa, 
gelijck mede banIndien, dat daer ban lange 
de Mode Zee/ ende voorts te Kant ap Kez 
mels ghebrocht wozt/ om de gantfe Middel⸗ 
lantfe See-fieden daer van mede te deplen. 
Mat de inkomſten des Turcks belangt/ 

daer zijn ſommige / die feggen/ dat de ſelve 8. 
milltoenen gouts bedzagen/ban de ordinariſe 
inkomften alleen/ fommige flellen noch wel 
fo veel overde Landen: Doch daten ig niet 
feer waer-fchijntújck/ want niemant min den 
Acher-bouw achtet, alg de Turcken; ende 
andere fatienen bouwen niet veel/ ten aen= 

‚ fien van degroothept des Lants / vermidts 
fp wepnigb ofte níet in epgendom en befitten. 

Dat meer is / alle den handelende Koops 
manſchap ruſt bp-na geheel onder de handen 
der Joden / ofte Chriſtenen ban Europa, ze 
Dre ban Gaguft/ Venetien / Pranckrück / 
talien / ett. Want info grooten fireke Landts 
en zun ín Europa niet meer Koop· ſteden / als 
Conftanunopolen,Caffe, Salonica ofte Thef- 
falonica,in Alien, Alep, Damas, Tripoli, ende 
Aden: ende in Africa Alcaire, Alexandria ende 
Alger. ; 
Doch en bedragen de ordinariſe inkomften 

níet meer/ alg gefept is / ſo moetmen doch de 
ertvaordtnarife Acoot achten ende Hoornes 
melijc de confifcatien ende gefchencken: Want 
den Curck bermach zijne Onderdanen om 
geringe ootfakken/ goet ende leben benemen: 
Ende en mach oock geen Ambaſſadeur Hoo? 
hem ofte zijne Baſſas berfchünenfonder ge⸗ 
fchenche. WE heeft gefien/ dat Abrahim Balla In Cures 

penis é 
upt Alcaire gebracht heeft meer alge mil gunt om 
lioené goutg; dat epndeling al onder de ſchat⸗ gelt te kee 
ten bes kepferg geftelt wordt. Ende wie ee⸗ gen, 
nigh Ampt / ofte Gouvernement verkrijgen 
wil/ moet het ſelve door gelt bekomen, Ha 
bat oock Pannoden tan Moldavien, Wala- 
chien, ende Tran{fylvanien om bie oozfake 
dickmaels berandert worden / ende gegeben 
aen DE meeſt ſchenckenden ofte beloenden. 

S{ Macht. 
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, Macht . 

We macht ban Dell Prince beftaet ín gelt/ 
oûupterpe/Waetvolck/Ploten/ende Munitie 
"van oozloge. Want gelt is boven geſproken. 

hoedanigh 
profdt De 
Timars ben 
Curck ops 
bzengen. 

Doch hoewel wp gheſept hebben / bat de in⸗ 
komſten ſo groot níet en zn / alg be grootte 
zhus Lants fchünt te verepſſen / nochtang 
tretkt hp van zijne Landen een Deel grooter 
profijt alg be Fnkomyten wel zin. Mit pro⸗ 
fot ſprupt upt het groot getal der Timars: 
Want de Tuͤrckſe Kepſeren maken ſith im⸗ 
mediatelijtk Meeſters over alle be gronden 
Die fp met de wapenen verkryghen / latende 
doth een kleyn dẽelkẽ af d' InWoonderẽ / ver⸗ 
beplen d'andere ín Timars Die fo veel zijn alg 
Commanderven / het welcke fp ben Soldaten 
geven / die haer goede bienften gedaen heb? 
ben/ doch mits conditien/ Datfe wederom fo 
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bele Paerden tot den oorlogh berept houden 
fullen. Deſe Timare onderhouden ontvent 
150, Dupfent Paerden / al berept/ om op Het 
eerfte bebel te marteren/ Daer 't den Kepler 
belieft/ fonder dat den Prince eenen penning 
hier toe upt fchiet: welck getal ban Auprerpe 
niet veel min kan Koften ban onderhout/ alg 
14, millioené Gouts. So zn ban deſe Tima 
ende De berkiefinghe ber Jonghelingen / ofte 
Azamogliams, tot Sanftfaren/ be twee Fon⸗ 
bamenten ban ’t@Curckfe ick / ende ſchjnen 
ingheſtelt te zijn na De wijfe der Bomepnen 
want de Goomſe Kepferen gebruprkten oor 
be gekofene Jongelingen tot Bet Pretoriaen⸗ 
fe Tegher / bie nopt ban des Kerfers Lüfen 
mochten zĳn; waer door (ſeght Taticus) bat 
ben opzoer onder de Batabiers opreeg/ om 
datmen ſodanige Fongelfngen onder haer tat 
dien eynde oock berkiefen wflbe: le 
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Befe Timats, daer ban hadden de Komepnen 
oock eenigh gebrupek / Want die fich beft gez 
gueten havde/ wiert oock met eenigh fiuck 
Hants verſozght / mits ten oorlogh noch er. 
nenwel berept zjnde/gelije ín Alexandro Ser- 
vero; Conftantino Magno;ef andere te ſiẽ is. 

Behalvenhare Gupterpe onderjout den 
Turck noch eẽ goet deel Auyterẽ ontrent zĳn 
Perſoõ / eñ zijn berdeplt fn Spaqucs, Vlufages, 
eñ Caripices, Die alg eé jonge plantagie bande 
booznaemfte Officiers des Äder z0n/ Want 
bier upt komen voort de Baſſas, Beglierbeys 

ie — lvan zij macht íg t Doet” etanderveel Han zijne 1 en 
Ks rd vork, beft beftaet inde lanicfaren: Wier zin 
zenzijn/ ens twee dinghen te aenmercken / namelck de 
be gehou Natie ende de handelinghe Van wapenen. 

‚ Benwojden. Watve Matie belandt; (oen neemtmen feet 
wevnigh vemant onder De Janitſaren / die 
uyt Aſ geboortigh zin / maer meeſt ende bele 
upt Europa, ende dat om dies·wille / datmen 
die ban Aaa niet fo dapper en erkent alg Die 
upt Europa 3ún/ daerom Dat oock Dic upt fia 
gebozen 3jn/ alleen Curcken ban hun ghe⸗ 
noemt worden / maer Die upt Europa zijn/ 
worden Rumi, dat 18/Bomepnen ghenoemt. 
Dier toe worden ghekozen ende opgenomen 
de Kinderen/noch jong zynde / daer in eenige 
gauwichept/flerchte/ ende couragie befpeurt 
woet/ welcke op-foeckingde alle dzte zaren 
gefchiet/ ten ware bat de noot anderg verep⸗ 
fte. Deſe wierden dan te Conftantinopolen 
gebrocht / daer fp bân Ben Aga befocht woz: 
den / oock bernaemt/ haer JLant mif-faeckt/ 
ende hare ouderg geheel upt het Hooft geftelt 
worden. Daer na berfenden fpdie hier ende 
Daer doogalle de Provintien om de ſprake eñ 
mantere te leeren / ende Mahometanen te 
worden; ſommighe oock die de fchoonfte Lan 
aengefichte 3ön tn het Slot banden grocten 
Turck. So langealg fp Azamoglians ghe⸗ 
noemt wozden/ en hebbenſe geenen fekeren 
Overſte / ende en oeffenen hun nerghens an⸗ 
ders in / dan int gene haer de Meeſters / daer⸗ 
fe bp woonen / toe vau noode hebben / dat is / 
in alderlep werck: Na ſekeren tijdt wordenſe 
geroepen op’tflot bande Azamogloans ende 
daer wozdenfebdan ín fwaer werck geor ffent/ 
gaen Bo?bigh gekleedt/ ende ſſapen met een 
grooten hoop bp een/ met bzandende Ham, 
pen’ ende wachterg/ ſonder welckers ver⸗ 
lof fp niet enfouden derben ban daer uptgacn, 
Daer naer leeré fp haer met den Boge ſchietẽ 
efi met het Muſquet / eñ híer ín dan een wijl 
geoeffent zijnde, wordẽſe lanitfaren gemaect; 
ende of in Garniſoen Zefonden/ of ten oor⸗ 
logh/of bewaren het hof beg Grotẽ Turcks; 
enbe deſe laetfte hebbenbdzie woonplaetfen/ 
die gelijck groote Klooſters zijn; daer levenſe 
onder hare Hoofden: Be jongſte dienen de 
gutfte in den eene koken/ ende 
diergelijcke dingen/ met Grooter eerbiedin⸗ 
ge ende ftilfwigen: ende die ban een Bot zijn / 
ebente gelijck aen eene Tafel/ende Tapen in 
fekere groote Sale/ ende fo pemant eenen 
nacht uptbleef fonder verlof! Die foude des 
anderen avonts dapper met ſtocken geſtagen 
Worden: ende ig de tucht aldaer fo groot/ dat 
pemant geſlaghen zijnde; noch daer naer de 
handen ban zijnen @berfte fal gaen kuſſen. 
Hebben veel Privilegien / ende Worden tiet 
tegenftaende haren grooten moet-Wíl bp der 
firaten ban een xegelijcken gevreeſt ende ont: 
fien: als fn netg koopen/ makenfe den prs 
na haer eygen fin: Mogen ban niemant ghe⸗ 
oordeelt Wozben/ Dan ban haren Aga; ende 

adm gede en — 

worden wepnigh met de doot gheftraft/ upt 
vreeſe van oproer: Wordẽ den Ambaffadeurs 
gegeben tot wacht / ende Hele repfenden tos 
Tonvopers;derhal ven (p oock Heel geſchenc⸗ 
ken ontfangen. Die verkiefinge des Turcks 
flaet onder haer handen / want men kan niet 
fegaen/ dat hp ghekoſen is fo het ban haer 
ntet geappzobeert en Wozt; Waer boo? fp dan 
vanden Rieuw-ghekofenen Keyſer altijdt 
eenige gefchencken ontfangé, Pet getal defer 
Zanitfaren gaet al over de 14000. Ende bee 
nebens defe heeft hp noch Afapes, dat oock 
boet-bolck is / doch weynigh geacht/ ende 
meer dienen om De grachten te vulſen / ende 
den Ganitfaren Bruggen te zijn / alg anderſ⸗ 
fins/want fp ober al boor aen geftelt worden. 
Wijders heeft defen Prince groote ſterrk⸗ De groote 

ten ende macht ter Zee/ daer toe hem dau de bequarme 
Boſſen vã Caramannien ende Albanien houtg bepot des 
genoegh leberê;maer bové al die vã Nicome- Jurcks ont 
dien en Trcbizonda,fa heeft hp ooc beel Chrꝛi⸗ cheepse 
ſten⸗Scheeps⸗· Tunmer · luydẽ / diẽ de gieric⸗ 
heit daer henẽ druft. sGeljcx heeft hp ooceë 
groot getal ervarẽ Zee· volt / vermits deGa⸗ 
fepen/die hp alſſins hout / als te Metelin. Rho- 
des,Cypers ende Alexandria, oock om het ver⸗ 
treck dat hr denSeerooverg geeft/te Tunis, 
Bona, Bugiaende Alger: upt welcke plaetfen 
altijt het pupek ban zĳn Wootf-bolc gehaelt 
Wordt. Sijne macht ter Zee is genoegh bez 
proeft voo, Lepanta, Malta, ende la Goulerra, 
Dem ontbzeeckt oock geen Munitie var 

Ooꝛloge / Want het gefchut/ Woodt ende 
Krupdt/ alg mede pfere Ballen bp hun fo 
overvloedigh is / als bp eenigen Prince ter 
Wereldt; vermits hp op de Chyiftenen boog 
langen tijdt veel gefchut verkregen heeft/ 
als in Hungaryen, Chypers, ende la Gouletta, 
Baer grof gefchut is groter als het onſe / eñ fe 
doen een groot gewelt met het felbe, Maer — 
tan mẽ ſeydt / dat onder hun drie dingen zijn/ Eurchen 
die hare panden verſchricken doen / gis / die bare bps 
tgroot getal Soldaten /gefchickte Krjghs⸗ anden bere 
o2dze/ ende de Veelhepdt van Munitie. fchzicken. 
Aengaende hare Krüghs- ordze ende diſci⸗ 

pline / die in ſeer ſtreng, De Lijf-Koſt wordt 
een pegelücken uptgedeylt / erde die fcerfoc hare 
ber. In't Leger heeft peder Bot zijn Haoft⸗ Kryghs⸗ 
man/ diẽ ſy fonder tegen-fnateré in alles gez 935. 
hoozfamen moeten. Men fiet geen Vrouwe 
in haer Legers. Sp onderhouden een groote 
ftiltein haer Legers: ende worden gegouz 
berneert met handt wyſingen ende oogh⸗ 
wenckingen / fonder preken / fo datfe oock 
Wel de gebangene 'snachts liever ontbluche 
ten laten/ alg daerom eenigh rumoer maké. 
oben alle dingen firaffen fp de kpbagie en= 
de Dieverpe. In't marcheren en foudenfe 
op geen befaepdt Landt derven loopen/oock 
in geen Wijngaerden. De dappere zijn feker 
haers loons / fo doen oock De nalatige. Sp 
en logeren nimmermeer in Stedẽ / noch haer 
en Woet niet toegelaten daer fn te gaẽ lapen. 

Laet ons nueens fien met welcke vpandẽ boedanige 
hp grenftsende hoedantge Princen hp tot ge- Princen den 
bupzen beeft. Eerftelnck; fa grenft hp ten Turck tat 
often met den Perfftanen/ langs een linie Beate 
(Die wy upt een epgener inbeeldinge trecken 
ſullen) ban Taurus af tot Balzeretoe; met 
Wien hp langen tijdt / ende dat met groot 
voordeel / geoozlogbt heeft, want heeft hem 
Diarbeck ende Medien afgenomen. Lt Sup: 
dé grenft hp met de Portigüſers aen de Bode 
Zee / die dickmaels met groot bordeel tes 
gens hem gheftreden hebben/ als boo, Diu 
in't Jaer 1538. vooꝛ tEplandt Ormus deg 
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644 Verhael van den Staet des Turcks 
Zaers 1552. ende int Jaer 158o,te Mom- | Euvck; doch; deſe ſchijnen meer forge te bozza : ende maken hem noch dagelijcks de drageivom te behouden tgene fp hebben / dan Mode Zee met dE Lerſſiſe golffefcer onvepl. | nots van hem te wumen / welch gewis niet 
gp paelt ootk ten Supden langs de Hooz ſonder grooteende koſtelijche Garuifoenen 
“de Zee mer den grooten Negus, ofte Pacp- gefthiedeu oet; zing te: 
„Yah; ofte der Aby(linen Prins (deſe beduydẽ De Denetiane n aen Turkpen eeni⸗ “leenen nae) Haer hy voordeel op heeft; | gedynuderden mijden/fo te watevals te ikan 
‘bide dat at Sue ervarene Wapitepnenein de / ende quüútentamivap per:tegens bem/ fa mé Soldaten” 1: TSE ‚‚ wetont fwelbarenHaobaren Staet / als des De Chꝛiſten et die aen hem gren: | Chaiftenheptsg opanis: +10 70 eige): 
“Tens eerie den Koning va Polen; díe dver⸗ suratu.grenft bb oocka met den Laning. van 
mits Verf: thepseift Bretorien ban DEN Turck | Spangien op ver ſehepden „plaectert; doch 
Set? rd fh IE diit fier te Worden, doch | inmacht zijn defe malkanderenfeer. gelück: 
staten malfandere meeſttüds twrurie/ ge Endeiten waroghemeeftde groote heletfelen 
bert dat den Turck de plaetfen aen Mar 
“Mijour af Doktb Euxino liggende /die dE Po⸗ 

‚Tack toebe hoorden / hem afgenomen heeft. 
Do bertogen ban Doffeurijck grenfen aen | anders macht voorlanghe met beterensofte 
de Noort zde / Aldernteeft noch aen den 
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in't algemeyn. 

Haer Gouvernement. 

“@gouvernement der Ottomannen ig ab⸗ 
folupt/ Wantden grooten Turck ig in dier 

Den groo, Poegen Jheefter over zijne Landen / dat zijne 
ten Eurcck Onderdaren haer ſelven Slavennoemen: Fa 
is abfolupt daer en is niemandt / die hem Meeſter noe 
Meeſter o⸗ mé mach/ ick laet ftaen/van ’tiPups daer hp 
ber een in woont / of 'tÎLant dat hp bebouwet/maer 
— oock nieet van hem ſelven / behalven eenige 
ober de Lice Gellachten die van Mahometh IL te Con- 
bamen 3» ſtantinopolen gepziveligeert Wierden. Fa hoe 
ner Onder grooten Meeſter hpfp over Landen / Ste⸗ 
banen. den / of Dorpen/ en mach niet feggen dat hp 

pets/ergo oock niet zijns Lüfs / Meeſter (p. 
De Turckſe Kepfers hielden eerft haer 

Dof te Burſia, een Stadt in Bychinia, daer na 
te Andrinopoli , ende ban daer ig 'tberboert 
naer Conftancinopolen, daer’tnoch is. Bp 
beeft tot zíjn Lijf-wachte ontrent zooo. Far 
nitfacen/ welckers Colonel Aga ghenoemt 
Wozdt;behalven defe goner noch 1 soo. Auv⸗ 
teren / die gagie ſtrücken ban den Kepfer; dez 
fe zijn verdeÿſt inSpacheglians,Vlofages Sili⸗ 
ſtares eñ Caripices, beljalden de Auyteren / die 
bier en daer ander be Beglierbeys zijn / eñ die 
wordẽ betaelt upt de Brhat deg Turckſẽ 
,Keyſers Biet benevens heeft hp nach roooo 
andere Jauitſaren / die door alle de Landen 
berfpzepdt zn / ende ebeleens betaelt wor⸗ 
den, Alle deſe gehoorſamen haren Sangtac/ 
* — oi Beglierbey k ende defe den 

caoten ‘Turck zijnen Tied H 
‚ Bet Hof des Eroete Turda morot gez 
mepnlijck genoemt Capy , Waer Lan de nas 
minge ——— om ——— 
te moevelijck zjn foude: Maer in: dote 

e Slot zijn tot den dieuſt vanden 
Prince eenige Eunuchi, die onder haernoch 
eenige andere gelubde Panuen ouder haer 

Serrail ofte 

Officers hebben. Maer bupten het Slot zijn Deel Of: 
ei ficterg / tot onderhoudinge des Rijcks / alg 

lepbt, Daer na zijnder Cadilefquers,die Sour 
beraine Gechterg over alle faken zijn / daer 
oock alle Gppellen boot verſchhneu koe 
mende Lan tj ê e | 
lieve Gíchterg ban Pzobintien zijt; Deſer 
Cadilefquers iſſer maer drie / eert over Eu- 
ropa, een over Natolia, ende den derden |. 
ober Egypten, Syrien,sArabien, ende Ar 
menien. Bier na volghen de Vazirs-Ballas, 
bie alg Gaebdtg-De Keyſers zijn/ende 
ís ’tgetal haerder oufeker / waer ouder bez, 
grepen is den Grooten Vizir , Van Haer ghe⸗ 
noemt Vedirazem , bi 

Die na deſe be marht Hebben / zijnde drie 
Beglierbeys; die als Gverſte bande 
gers sin; d'eerfte ig obér Romanyen,d'ander 
over Nerolyen ‚de Derde nher de Zee / ende 
Wordt gerigemt Demzt Beglierbey:sende heb⸗ 
ben ever: fd groote macht ende aenfien als de 
Vizirs-Baffas Bren. 
Pu zijn de Pꝛobintien / die ben Turck on: 

Berkworpet zijn verdeylt fn beel Sanguiacas, 
Die eertjdts 720. in getal Waren / maer zijn 
tfedert de Perſſiſe oorlogefeer vermeerdert. 
Defe Sanguiacs zijn als Gouverneurs ban 
Pꝛovintien / ende hebben nach al Baſſas onder 
haer; Bier van iſſer fes in Euvopa,als díe ban 
Grecia, ben Abinirael tau be Zee/ban Buda, 
Thefinivar, Bonaende Caffa. Dier ín Africa, 
alg die ban Tunes, Alger, Tripoly enbe Mif- 
fir , die oock ober geheel Egypten gefielt ig. 

ter eerften den Mufti , Hie den- Alcorarvupt: |, D 

Cadis, dat maer pattictt: : 

Eihjtke alleer be- dient met grooter anthasttept ende macht. … 

e Deps-lez | 

Joden / maer na het achtſte jaer: Deeft oock gek mou 

645 
Fn Afien zinder 49,ende fo voorts op andere 
pᷣlaetſẽ / gelijc Leonclavius iu't lange verbaelt. 
De Turrkenhebbenbdefe gewoonte, dat 

fo haeft fpeeuigl) Landt veroveren / fpters 
ftandt den Adel dempen/ ende alles Wat ban 
Koninglijcken bloede is : ende de rücke ende 
machtighſte geflachten vervoeren fp in au⸗ 
dere Contrepen/ daer d’Fnwoonderen hare 
Deerfchapppe al lang gewoon zn gewoz⸗ 
den. Dock mach een peder aldaer (Gus gez 
loofs vry / ſonder eenige vreeſe / beleven; ende 
zjn gewiſſe in alles voldoen : Maer hpen 
faet niet toe Dat zijne Onderdanen boor eenis 
ge Wtheemſe Jzincen ten ſtrüde trecken. 

Haren Gods-dienft. 

een Wet gemaeckt/ daer vele cén ber gee 
Pp zĳn 

dat den Engel Gabricl tot hem fpzack/ fo ——— jr 

gefichten. 

noeghfaem Blick 
Bern et Mahomertis verepft oock de bez ad —— 

fimdenifie/ wiet op den achtſten dagh / ais der ae 

onderſcheydt in reyne ende onreyne ſpÿſe / 
als voornemelijck geẽ Verckens· vleys et. 
de. Syy berfaken de Godthept leſu Chriſti: 
Fe Lol van Fahulen ende laet 'g vlees wel 
luften/ in de veelhepdt der Wüijben / toe/ am 
vele menfchen hier door aente locken. 
Sp bekennen ende belijden eenen God te Baer booz- 

zin/ende eenen lefum Chriftum, niet alg den naemfte 
Sane Gods/maer alg een groot Prophet, DErlEn DES 
gebozen upt de Maget Marra. En even geen k 
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646 

Beelden. DenD1p-dagh is haren ruft-dagh. 
Syp houden een Paſten ban 30. dagen / dien 
p Ramadan of Romodan noemen / gedupren⸗ 
e De welcke fp des daeghs uiet en Eten; 

maer wel des nachtg alles wat haer gelieft/ 
behalven Derckens-bleps/ ende onthouden 
haer ban Wijn ende Vrouwen. Daer na 
hebbenfe oock haer Paſſa, genk Bayran, | 

e Die drie dagẽ dupst: in de welcke fp haer allez 
fing berbzolijcken in alle genuchten. Defe 
Feeſt-dagh en komt met altijdt op zijn gez 
ſetten tijdt op de ſelve ſtreke ín ’t jaer; maer 
uuinden Somer/nu inden Winter / dan Weer 
inde Lenten / ende dan Wel inden herft: want 

Verhael der Keyferen 
feggen/Gods-dienftige, 
Onder haer zijn bier Bunntcken ordren / 

bie alle malkanderen in alle dingen ongelijck 
guns als Torlaques, Dervis, Kalendirs, ende 

uguiemales. Deſe beckeeren faude r vreeſe 
met den Chziftenen/ ja trouwen hare Doch⸗ 
teren Wel / maer haten den Joden / met de 
welcke fp noch Eten / noch drincken Willen. 
De Curcken en onthouden haer niet als 

leen ban den name Gods te lafteren/ alg me⸗ 
de Mahometis , maer oock Iefu Chritti, deg 
Magets Marie, ende Lan ſommige Hepligẽ / 
ende ſtraffen de Laſteraers ſeer hardt / van 
welcke conditie die oock zijn. 
Sp gelooven/ dat de gene /Die de Wet Ma- Haer ghe⸗ 

bomeus feer deun onderhouden heeft / Het lobe ban 
eeuwigh leven befitten fullen/ ‘twelckig cen „eeuwige 
Paradie Lol welluften/ befet met fchoone eben. 

fp meten haer jaer wiet af na den loop der 
onnen / maer na de Pane. Daerom fp 

feer neerftelijck De Pieuwe Mane gade Maë/ 
Beten / ende Dragen het Beeſdt vaneen 
halbe Mane / gelrick de Goomf-gefinde Cas 
tholijcken haer Crucífie doen. Dp en hebben 
geen Klocken / noch latender de Chriſtenen 
oock geene gebeupeken/maer in plaetfen van 
Die hebbenfe hooge Toorens /daer haer Prie⸗ 

ivieren / daer fp alles fulleu hebben/ watſe 
maer en wenfché/fo ban ſpyſe / dranck / Prou⸗ 
wen / Goudt / Silver / ett. Dat mede de Enz 
gelen hare Tafel-diengers ſullen zjn / ende 
alles in Gouden ende Silveren Daten aen⸗ 

fers op klimmẽ / ende de Turcken 'sdaeghe Dienen fullen, Daer en tegen/ dat de gene/ die 
ofte s nachts bijf-malen roepen/ om te ko⸗ 
men bidden. 
Spen willen geen Turcken genoemt zijn / 

want defen naem in't Hebreeus betepckent/ 
gebannen, maer wel Mufulmans, Dat is / te 

den Alcoran niet naer-en bolgen/ gedzepght 
Worden met de Delle ende 'teeuwige bup?: 
Doch inden Alcoran op 'tepnde ſijns lebeng 
baftelijck geloovende / fal berfoetinge ende 
met eenen het ceuwige leven verkrijgen. 

De Keylſeren ban Conſtanunopolen, 
fo Chriltenen / als Curchen/ tſedert Dat het 

Oofterfche Rijck gan het VVefterfche gefchepden 
ig/ ende Caroro MacNo gegeven Wierdt. p 

Tart haers 
Rijcks, 

jaren 
Chrifti. 

C Onftantinus VI. een Done Leonis1 V. íg na zijns Daders doodt 

780 
Mepfer geworden / regerende ſeer jong zijnde / met zijne Moeder 

Irene Den tijdt ban 5. jaren; bepde Booz Theraſium, Patriarch ban 
Conftantinopolen geperfuadeert zijnde /lieten cen Concilium houden 
ban 3 so, Biſſchoppen / bp de welcke geordonneert wierdt / Dat de 
Weelden wederom mde Mercken herftelt ouden wozden / Die ban 
Conftantino V.daer upt gedjeben waren Kleynen tijt hier naer beeft 
bp zijn Moeder Irene ban 't Wijcke bevooft/ ende liet Nicephorum 

De oogen untſteken / ende De tonghe uptſnijden warende dat men 
hem bepmelijck tot Wepfev wilde flellen . Belloot zijn Byouwe Ma- 
riam oock ín een Klooſter dieeen Dochter Carol: Magni was / ende 
nam een Concubijne door zijns Moeders raedt / Die niet Dan Den 
haet deg volcks en focht te trecken op haren ſone / korts daer op Geeft: 
fe hem doen batten / geblindt / ende in hechteniſſe doen ftellen, Daer hp 
ſtarfdes jaers 798. tDedert vegeerde fp noch bijfjacen alleen, On⸗ 
trent Defen tijt wiert Carolus Magnus tot het wefterfe Wijc bevoepé. | 23 
Nicephorus, Die Patricius was ufurpeerde het Wijck ober Irenem; 

wag erft goedt ende deughdigh Daer naer boos. Is omgebracht in 
Den ſtrydt tegen De Bulgaren. ú % 7 

Stauratius zijnen Done wiert in Ben ſelven ſtrijt gequetſt / eñ ban 
Michaeli Curopalatadzie maenden na dien afgeſet / Die zijn Dufter 
Procopiam getrouwt hadde, ende Wierde in een Klooſter geſet. 1 

Michael Guropalata anders Rangabes, was fo bloode / dat hu fn: 
den eerſten Strijdt tegen de Bulgaren ontvloodt ende in cen Kloo⸗ 
ſter ſich begaf/ tkenſerdom verlatende. 2 

813 | Leon V. was cerſt Delde-overfte Michaelis, ende liet ben Done 
Michaelis De ballen uytſnijden / ende Daer na bannen, Defe wilde de 
Beelden met doen herſtellen Die Doo? hem wederom — 

ren. 



van Conftantinopolen. 
EER waren. Is enndelijck onder de Miſſe omgebracht. Zijne VBꝛouwe 
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| wierde in een Klooſter geſtelt ende zijn Kinderen berdzeben. 
820 | _ Michael den Sramelaer, Bie Leonem vermoott hadde / fuccedeerde/ 

ende is aen Der buyck· loop geftorben. 
829 Theophilus volghde zijnen Dader; was een goedt Juſticier / ende 

dꝛoegh eenn grooten haet tot de Weelden. Dict (eer bedrocbende ober 
zijn geftadige nederlage / ig epndelijck ban heet-fweer geſtorben. 

Sax | Theodora heeft na haers Mans doodt / als Vooght ober haren 
‚ onderjarigen Done Michaelem, het Wijck geluckelijck bedient;ende 
| herstelde de Beelden. Michael eyndelijck beguaem zijnde tot De Ke⸗ 
gieringe / hecft Theodora haer in een Klooſter begeben/ ende haren 
‚ Sone De Kegieringe overgelaten. 

856 | * Michael heeft tot zijnen: Mede hulpe in 't Wijck genomen eenen 
Bafilium upt Macedonien, Die hem tot danckbaerheydt (Daer voor 
bermoort heeft. — 

867 Bafilius Macedo heeft ebenwel zijnen loon gekregen ende Dat ban 

een hert / twelck hein met de pocen inden bupek ſloegh dat bp ſterf. 
886 {+-Leo VI, toegenaemt Philofophus,1s hem gevolgt. Defe was cen 

voorſichtigh Peince/tot den eynde zijns levens. 
go4 | “Alexander; hoewel een Broeder Leonis VL. was hem nochtans in 

| alle dingen feec ongheluck / want Gp deg vlees welluften ton matigh 
beminde / daer Gp ooch ban flerf. 

‚ 906 | _Conftantinus VII, een Done Leonis VT, was feben jaren oudt/ als 
zijnen Wader ſtarf / onder De vooghdye zijns Moeders Zoe, ende IS 
zijnen Oom gefuccebeert. Heeſt de Griecüſe weder levendigh gez 
maeckt/ende zijnen Done ten Boeck nagelaten: handelende ban De 
| faken deg Wijchg/ tweltk De Venetianen alg eenen grooten Schat 
‚bewaren, Kegeerde fo met zijn Moeder Zoe, als met Romano Leca- 

‚pen, Die hem ſocht te berdzijven/ontrent De ss. jacen. 
949 | “Romanus, den Done Conftantini VII 1e gefuccedeert/ Onder tbes 

| fepdt ban Nicephorus Phocas : Bp Heeft zijn Moeder ende Suſters 
berdreven Die Daer naer harer koft met Get Wenus-fpel verdienden: 
ende hp tot deſe dingẽ ooc ſeer genepght zijnde, ts epndelijck vergift. 

963 Nicephorus Phocas ig hier 860} geſuccedeert: ende heeft Cilicren | 
ende 'tmeefte deel ban Natolia den Darasinen ontruckt / ende koets 
Daer op Antiochien. Maer bermits Gp door de erceffibe Oorloghs⸗ 
koften genoodtfaeckt was zijn bolck meer Dchattinge af te eyſſen / 

is hy ban haer fect gehaet geworden ende ban loanne Zimifco op cen | 
‚nacht in zijn Gamer veentoordt geworden: Daer toe Theopania, zijn | 
epgen Brouwer hem mgang m zijn Kamer gaf. 

966 Toannes Zimifcus Geeft tot sPRede-gefelten genomen de Done Ro- 
‚ mani,alg Bafilium ende Conſtantinum ende hebbende gants Bulgari-, 
| am berobert/is hp bergiftight. 

576 Baſlilius ende Conftantinus VIT. Gebroeders, Gebben lang met 
malkanderen geregiert ende Bulgariam Dapper onder Dwang ghe⸗ 
| Gouden: tot dat Bafilius ftarf. 

126 ‚_Conftantinus VIIT. heeft na zijns Bꝛoeders doodt noch drie jaren 
alleen gevegieert; was (eer genenghe tot welluftighepden des vleys. 
| Romanus Argyroptlus Den Dwager Conftantini VIIL 18 hem gez 
fuccedeert. Is Door verraedt van zijn Wijf Zoeende haer Boel in 
zifn WDaedt-ftobe verſmoort. 

to34 |__Michael Paphlagonicus,en Boel ban Zoe, ig doot haer Kenſer gee 
| worsen;de vallende Siechte gekregen hebbende, 18 op ‘tleft bande wa⸗ 
terſucht geftoben. 

1042 | Michael Calaphat, geadopteerde Soon ban Zoe heeft haer belooft, 
| dat hp ban niemant alg van haer het Wijck oncfangen ſoude / eñ 18 
alaus gekreont geworden. Daer naer uptgebende, datſe hem wilde 

vergiften” Geeft haer meen Klooſter doen Aunten / ende laten ſchee⸗ 
rem Maer het bolck tegen hem opꝛoerigh wordende) heeft Theodo- 

ram, De Dufter ban Zoe, Mepferine gemaeckt / ende Zoe unt het 

Klooſter gehaelt / oock Calaphat verboſght et hem met zijnen 25700: 

1029 

70e 60. jaren oude zijnde / doch noch geheel amoureus / heeft Con- 
ſtantinum Monomachumupt zijn ballmafchap weder- geroepen, en: 
‚Be hem tot haren Man genomen; Die Be Door Mepfer wierdt Ae 
| iiij at 
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| «042 Zoe ende haer Dufter Theodora zijnte famen in tijcke geſtelt / 
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648 Verhael der Keyferen 
cf, | Dat befe twee Wronwen 5, maenden gevegiert hadden. - 6 
1o4z |_ Conftantinus IX. toegenaemt Monomachus was ban Repſerlijt⸗ maend. 

Ken flamme: Deeft twee burgerlijcke oorlogen cen epnde gebracht, 
ende eenige andere, Zoe ſtarf oudt zijnde zo. jaren / ende hu een wijle 
tijdts Daer naer ban tPleurefis. Ht 1 

1055 |__ Theodora, De Suſter van Zoe, Heeft het Kijck wederom aenge⸗ 
vaerdt / ende Dat cen Wifle tijde voorſichtelijck geregiert / doch obers 
midts de ſieckten haren ouderdom obervielen / heeftſe tot hulpe ge: 
nomen een ouden Man Michael,endeftavf deg jaers-1o57. : 

1057 Michael een jaer gevegiert hebbende, ig Van 1{aco Commena afge: 
ſtelt / ende is korts vaer op alg een particulier perſoon geftorben. 1 

r058 lIſaacus Commenes was dapper ende ban grooter couragie; Edel / 
‘ende naerſtigh in alle zijne dingen. Ter jacht zijnde, ig hem groote 
ſieckte aengekomen / waer ober hp Gent onbequaem boelende tot de 
regieringe Geeft hem in ecn Waloofter begeven: ende met des Raedts 
ende volcus wille tot Kepſer verklacrc eenen — 2 

1060 Cònſtantinus Ducas X. deſen ie Dooz zijne gieviahepdt ban den 
| bolcke ſeer gehaedt geworden: Is geſtorven des jaers 1067. latende 

in't Kijcke zijn Vrouwe Eudoxia endedrie zijne Sanen: Maer den 7 
| Ooꝛlogh opkontende/ is van den ſterckſten hoop beloten / bat cen 
be Man beguanter tot het Wijck was; ie derhalven genoodtfaecht gez 
Í 
! 

Taré baers 

12 

— — — — 

weeſt tot haren Man aen te nenten ende tetrouwen na ſeben maen: 
| den regerens / 

1000 Komanus Diogenes. Deſe ís in ben Strijdt ban den Sultan Azant 
| ‚gevangen, Die hem doch met gaben Weder-fandt/na Dat hu met hem 

‚ban brede gehandelt hadde. Ondertuſſchen is alles te Conſtantino⸗ | 
| | polen imt warre geftelt, Eudoxia wierdt verdzeven / Diogenes afghe⸗ | 

| flelt/ ende Michael wierdt Keyſer gekoren / die Diogenem de oogen | 
| tee untſteken / endé voorts in Ballingfchap ſondt daer hp ſtarf. 3 
‚1071 Mictiael töegenaemt Parapinacius, tot de Htedon gekonten zijnde / 

zijn De Tutckenin Aen gheballen/ ende is Michael om zijne onbe- 
quaembepdt ten ooploge/ wiet zijn Brouwe ende Done in een Kloo⸗ 
ſter gheftekon. 7 | 

| 1078 | Nicephorus Votaniat,upt den ſtamme ban Phocas, is geſuttedeert / 
niaer ban de Commenes afgeftelt/ende ineen Klooſter geſteken / daer | 
hu wepntgh tijdts na leefde. 3 

| 

d - 7” 

langdupeige ſieckte geſtorven / oudt zijnde 7o. jaren. 
1118 |__Colojan1g sijner Dader gefuccedeert/ willende op de Jacht eenen 
Wbrergiftigen Schicht tegen een Wildt Vercken werper heeft hem ſel⸗ 

ben in de handt gequetft/ Daer hpi af ſterſf. 24 
1142 Manueſwordt ban ſommige den Beoeder / ban andere Den Done 

ban Calojan genoemt. Was eert trouwloog ende ondeugend Prince. 

1081 Alexius Commenes een Sone Iſaaci is gebolght / maer naer een 
37 

Is eundelijcũ Monick geworden zijnde/ geſtoꝛpen. 38 
1180 aAle cius zijnen Donefutcedeerde/ende berichte dat Kijck onder de 

| Vooghdpe zijns Neefs Andronici, Die hem korts daer aen het hooft 
liet afſmijten / ende t Lichaem inde Zee werpen; Out zijnde : ;, jaren. 

L 1183 Andronicus Commenes volghde hem. Tegen defen te opgeftaen 
| | Guifhelmus Woning ban Sicilien, ontde doodt Alexij te wreken. 

Maer Ifaacus Angelus heeft hem beſprongen / verwonnen / ende ge- 
Kregen;liet her het eene ooge uptfteken,ende berkeert opeen Eſelin⸗ 
ne ftellen/met een Alunn⸗ Kroone op 'chooft,dt Steert deg Efelinne 
in plaecfe ban cen Scepter in de handt / ende aldus toegemaeckt doo? 
‘Con ftantinopolen boeren: Daer hem het volck niet Dlijck ende ſtee⸗ 

| nen doodt fuieet; Wierde doen opgelhangen/ende noch banden Vrou⸗ 

| wert afgehaelt / ende in kleyne frucken gefcheutt. 
1i85 llaacus Angelus aende rone aldus geraeckt zijnde / is ban zijnen 

oudtſten Broeder bart De oogen ende tRijck berooft / ende in een va⸗ 
fte gevangeniſſe geftelt. / 10 

1195 t__ Alexius den Beoeder lſaaci ſich ntet getweldt ín t Kijtk gedrongen 
hebbende: heeft den Done lfaact,; oock Alexius genoemt/ doo? hulpe 
Der Venetianen ende Francoifen zijnen Dader upt de gebangeniſſe 

| verloſt / die korts Daer aen ſtarf. nd 9 
| r204 | Alexius, een Sone Lfaaci Angeli, wierdt in zijns Daders plactfe 
| geftele: Maer beginnende te regieren / is hn ban Murziphilo,die ban 
| gevinger afkomt was / doch ban hem opgetrocken, hat: De 
Î en in 

ams 
hed 

* 



van Conftantinopolen. 649 
el gren fen in’c Wijck wederſtandt bindende, is met zijn Vrouwe / Hoeren / Tart bacrs 

ende Schatten na Morea geblucht / daer Up gevangelijck ban daen Ricks. 
gebracht is / ende binnen Conftantinopolen eſſendigh geftorben ig. 1 

1205 | Balduinus, Grave ban Vlaenderen, opden tocht des B. Landts 
tegen de Sarazijnen getrocken zijude / is rot Keyſer gekoren gewor⸗ 
den / wiert naeen jaer regerens gebangẽ ende gedoot meen Belegh. 1 

1205 Henricus , gen 230eder Balduini, 18 hem gebolght. Defe liet tot 
| Erfgenaem sijn Dochter Yolanda, Die getrouwt was aen Petrum, 
Grabe ban Auxerre. id 

1246 | Petrusjwag.cen Done Ludovici Craſsi, Ronings ban Vranckrijck, 
Grabe ban Auxerre, quam doog zijn Pꝛouwe Yolandam af t Wijche/ 
maer is bant Teodoro Lafcaro onigebracht / die hem noemde Keyſer 
ban Andrinopolen ende Grecia te zijn. Zijn Drouwe regeerde tvere 
gaven alleen/ gedunzende zijne gevangeniſſe. —W 2 

1220 |_s, Robertus; ten Done Petri, gehoort hebbende zijns Daders onge: 
luck / is uyt Vranckrijck bertrotken; ende te Conftantinopolen geko⸗ 
men / alwaer bp tot Keyſer aengenomẽ is is van een ſieckte geſtorvt. 8 

| 1228 |‚‚,Balduinus Hr. een Done Roberti , is geſuccedeert. Maer Michael 
|_“s | Paleologus hepmelijck in de Dtadt gekomen zijnde / heeftſe vermee⸗ 
| ſtert/ alſo Balduinus meteen groote Vloot in De engte boo, Conftan- 
| | — lagh / ende heeft alſo het Wijck wederom aen de Griechen 

gebracht. ae 0 Î 1190 
\ 1259 Michael haleologus berwonnen hebbende Guilielmum’, Koning 
| van Achaya,ig te Lyon op het Concilium getrocken/ Daer hu ſich met 

Den Paus berfoende/ Daer ober hp banden Griechen fo gehaet Wiert 
datſe hem na zijn doodt geen begraveniſſe en Wilden beegunnen. 24 

1283 Andronicus il. als oudtſte Sone / is zijnen Dader geſuccedeert / 
| hebbende tenen Michaelem , Die fommige zijnen Dchoon-foon noe: 

| 

| 

31 

men / tot Mede geſelle in Wijck ghenomen hp ſtarf Des jaers 1319. 
So riep hudan eeuen anderen / Andronicus genoemt, in zijn plaetſe; 
daer ober andronieus, een Done Michaelis, vergramt zijnde / hem 
beoorloghde / ende verdreef / maer wierdt banden Venetianen weder: 
om herſtelt. Is evndelijck zo; jaren oudt zijnde geftorben. 

1353 Andronicus. IN. epndelijch tot Mede geſelle Des Kijcks aenge- 
nomen zijnde, Geeft na zijns Grootbaders doodt alleen geregeert 

den tuijdt ban acht jaren. N 8 
1341 Ioannes Paleologus fuecedeerde zijnen Wader, hadde tot cen 

Dooght-Toannem Cantacuzenum, Die hem beoorloghde / ende alder: 
eerſt de Turcken gewapender-hande in Europam bracht; epndelijck 
‚ Conftantinopolen inghenomen hebbende, heeft hp Paleologum geen 
ander quaedt gedaen, dan hem bedwongen tot een Mede geſelle in 
tKijck aengenomen te worden/ Dien hp dock zijn Dochter ten Wij 
begaf. Maer loannesdalcologus Dit met tegenftaende cpndelijck 

| ‚gebannen zijnde/ ig Door hulpe der Turcken boor Conftantinopolen 

| ‚ gekomen/endegaf haer oock doen woon-plactfe in Europa, nam de 

| 
ii 

Dtadt im ende dwong Cantacuzenum ineen Klooſter te gaen; ende 
| | regeerde noch 27. javen alleen. 43 
| 1387 |__Manuel Paleologus fuceedeerde zijnen Dader; doch heeft nict beel 
| byſonders bervicht ; liet (eben Donen na, 
| 1421 |__Toanpes, alg oudtſte Done / ig gefutcedrert. Onder hem sijn De 
| Grieckſe ende Latijnfe ercken vereenight / in tSpnodo te Ferra- 

zen, Dat daer. naer tot Florencen berlepbt wierdt onBer den Paus 
| | Eugenio IV. Starfonlangs bier naev/ fonder Binderen. 24 
| 1445 \_ Conftantinus XI. volghde zijnen Broeder Onder deſen is Con- 

| ftantinopolen ban de Turcken belegert geworden / ende mgenomen 

| Boor Mahomethem II. gert Sont Amurathis U: Ben Kepler na de 

Poort loopende/ ende willende met De andere ontbluchten / is onder 
1453 de Poorte doodt gedrongen op Den zo. Mer 1455. Zinbooftisop) 8 

| een Lancie doo? het gant{fe Leger der Turcken gedragen. Aldus is 
‚Conftantinopolen, gebouwt ende verheerhijckt door Conftantinum, 

i een Dont Helene, onder defen Conftantinum, Done ban cen ande: 

ren Helena, gewonnen, ende onder de macht der Turcken ghe⸗ 

| bracht. 

Dis Aloe 
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Verhael der Keyferen 
Al hoe wel hier wel van node fóude zijn / datmẽ de 
Kepferen ban Conftantinopolen vervolgen ſoude / fo ſul⸗ 

len wp doch / tot beter ver ſtant ban De hercomtte 
der Curchen/ alhier ban Bet gljeflachte der 

Ottomans beginnen! Upt De welcke her 
vervolgh der Keyſeren geſproten is 

| Begin der Turckfche Keyferen van Conftantinopolé. 

Ttoman, cen Done ban Orthogula, was Keyſer der Turcken 
| in tjaer 1300. Deſe heeft alder rerſt den naentzijns volcks ver⸗ 
maert gemaeckt; nam desjaers 308. Ieruſalem in: maer ban de 

Chaiſteñen / onder Govert van Bouilton;berlwonnen zijnde / is tmee⸗ 
Re deel na Nicæa gebloden; ende was deſe de eerſte / die hem tot een 
Monarche ſtelde mama veel ban Bythiwa in ende eenige Sterckten/ 

| 28 
aen Mari Pontico, als oock de Stadt Sina, eevtijdts Sebaftia. Fe feer 
oudt zijnde / geftorben. A 0 F 

Orchanes fuccedeerde zijnen Wader in 't Wijcke Det Turcken: 
Was veel ſtrijdtbaerder alg zijn Vader / mildt ende ſedigh. Verwon 
‚de Landen ban Myfia, Lycaonia, Phrygia, Caria ende Burfia. Zijnen 
‚Sone Solyman ooꝛloghde tegen De Griecken / tvockt in Europa, ende 
beftreedt den Bulgaren Die hp berwan/ nam in Thracien Be Steden 
Andrinopoli ende Philippopoli. Gp ſtarf / te weten Orchanes, ban 
een wonde’ ontfangen boo, de Stadt Burfia. fi 

Amurathes1. een Done Orchanis, is Doop zijnd Broeders oberlíj- 
‚Ber gebolght. Defen hadde Toannes Paleologus 2000, Turcken te 
‚hulpe gefonden/'twelck het begin deg ondergangs ban Conftantino- 
‚polen wag ; want hp aengelockt zijnde door de Wijckdommen ban 
| Eúropa, font feg dupfent Curcken in fekeve Oalepen ban Gera, on- 
Ber fchijn ban hulpe aen de Grieckſche Kepſeren / die den Hellefpon- 
tum inboeten / veel Dteden ende Dterckten innamen / oock geheel 
Serviam ende Bulgariam. Maer Lazarus, zijnde Diſpota ban Servia, 
heeft Amurathem, tot weber-twzake zijnd Meeſters / Die doot geble- 
ben was/ omgebracht, u — 

| Bajazeth sijnen Wader Amurathem gebolght zijnde, Heeft zijnen 
‚Broeder Solymam bermoopt/ om alleen te moghen regieren. Heeft 
bock De doot zijns Daderg gewroken. Berwon bp-getjeel Greciam, 
ende belegerde Conftantinopolen, maer is ban Tamerlan gebangben 
ghenomen / Die Gem in een Peren Kievie ſetten dede / ende alfo door 
geheel Afien ende Syrien boeren liet/ ende is alfo ellendigh geftorben. 
Men mennt dat na zijn oberlijden een ſal ſtant int Kijcke des 
Turchks geweeſt ſy. 

Interregnum. 

Muſtapha, tert one Bajazethis, zijn Beoeder Iofuam bermoort 
hebbende / ig wederom ban zijnen Bzoedee Moyſem berdreben. Des 
fen Moy {es is wederom ban zjnen Broeder Mahomethe vermoort 
geworden. Dommige noemen deſen voorſz Muſtapham, Orchané IL. 
ende ſeggen Dat Ip cen Done ende Erfgenaem ban loſua gheweeſt 
fp/ ende ban Moyſe, zijns Daders Broeder, vermoozt fp: Dat oock 
deſen Mahometh immmediatelijcken naer Bajazethem zijnen Wader 
ſoude geregiert hebben/ fonder eenige mentie ban lofua, Muftapha, 
Ofte Moyies te maken, Evenwel wordenſe geen ban bepden onder de 
| Keuſeren geeelt/om hare koet hendt nn't Ryckk. 

Mahomethl. een Beoeder lofuz, Muftaphe, ende Moyfis, heeft al; 
| leg weder·gewonnen / Dat ban den Tamerlan zijne Ouders afgewon⸗ 
nen was gheweeſt. Fn Grecia weder-ghekeert zijnde / heeft zijnen 
Stoel in Andrinopolen gheftelt / daer hy de Chriſtenen upt verdreef. 
Kegeerde 12. Jaren. 

1418 \ Amurathes IL fuccedeerde zijnen Dader. Heeft alder-cerft gebon- 
den De Lijf-wachte der Janitſaren / Die Doen alle verlochende Chzifte: 
nen waren. Is in H ungaria,Bofnië, Albanien, Walachien ende Grecia 
met groote winſt gevallen. Ontruckte Den Venetianen Theſſalonicã. 
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van Conſtantinopolen. 651 
Mahometh II, zijnen Wader geſuccedeert zijnde / heeft terſtondt larẽ haers 

zijnen jongſten Bioeder vbermoort. Was een boos ende godtloos Fier- 
Prince / alle Soden beſpottende / ſelfs mede zijnen Phrophete Maho- 
meth, Bien hp fepde hem gelijck te zun. Onder hem ig Conſtantino⸗ 
polen met verraſſinge ingenomen’ alg ooch tWijcke ban Trapezon- 
de. Weeft den Chriſtenen twaelf Koningrijcken / ende 100, Steden 
afgenomen. Belegerde Rhodus, doch te bergeefs, Is epndelijck ban 
De Colica Pafsione geftorben. den 

Bajazeth ftuccedeerde zijnen Wader door hulpe det. Janitſaren. 
Mam Walachien in / ende Den Venetianen oncweldighde hp Le- 
panten, Modon ende Duraz. Zijnenjongften Sone Selim, Dien hp 
doo hulpe der Janitſaren den oudeften Done gepzefereert hadde/ 
endelkepfer berclaert hadde/ heeft hem berdzeben/ende korts Daer acn 
laten bergiften. g a 

Selim aldug aen Be Krone geraeckt zijnde / heeft oock zijne Broe⸗ 
berg Achmet ende Corcut laten bermoorden / alg mede feben Kinde⸗ 
ven zijner 2Broederen doen verworgen. Hp berwan Den Sophy Lan 
Perffen, ende De Sultans Campfon ende Tomonbey, met de Mammelu- 
ken ende Arabiers. Hn hechte aen zijn Rijtk Esypten ende Arabien, 
—*— achtſte jaer zijns Kijcks ban een ſweeringe inde Nieren 
geſtorven. te 

Soliman, ban ſommige de IT. defeg nacmg genoenit / verkreegh Sy- 
rien,Belgrade, Rhodus,Buda; Daer na in’t jaer 1543. Albereglie en- 
De Strigongien in Hongaryen. Alg oock de Rijcken van Aflyrien,Me- 
fopotamien , metde Dtadt Babylon. Mam de Stadt Tauris twee⸗ 

‚| mael in, Belegerde Maltaende Weenen, doch te bergeefd. Wiet sijnen 

1566 

oudtften Done Muftapha berworgen / om zijne Concubijne Rofa te 
jehagen, die lieber ſagh / Bat zijnen jongſten Done Selim ſuttedeer⸗ 

de. Soliman ig epndelijch in 't jaer: 1 66,1 Hongaryen boop het bele: 
gerde KafteelSigher geftorben/geregeert hebbende 47. javen. 

Selim II. keda hulpe van Mehemet Baſſa in poffeff A des Kijcks 
gekomen eer dat zijnd Vaders doodt ontderkt wierdt In den jare 
1571, beeft Gn 'tEplandt Cypers ingenomen: Maer becloor bes fel- 
ben jaers de Scheeps· ſtrijdt boor Lepanten. Nam in Africade. Ste⸗ 

‚| DE Tunis ende la Goulerta: Alle twelcke hp BOO? zijne Gouverneurs 
verrichte fa feer was hp genepght tot zijne Wijven ende den Wijn. 
Starf in t jaer 1574. — — 

Amu- 
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Amurathes III. oubt zijnde 28, jaren / befat het Rijtke acht dagen Tat haer: 
na de Doot zijns Daders. Wiet bijf zijne Broeders ombrengen) ende Rijcks, 

4 twee zijns Vaders fwangere bp-twijben. Was feer ſuperſtitieus tot 
zijne Wet; feer ghenepght tot wijben ende veel eten. Was Wader 
ban roz. Kinderen. Starfdes Jaers 155 s.geen 50. jaren outzijnde.| 21 

Mahometh III. liet 19. zijne Broederen ombzengen/ ende eenighe 
bp-wijben zijng Wadersg/ Die fwanger bebonden wierden, berdznc: 
ken. Alg mede zijn Moeder ende oudtften Done/ om datſe ban de 
Aftrologos onderbraegbt hadde, hoe beel tdts hp vegeeren foude, 

en Sophy van Perffen heeft deg Jaers 1603. de Dteden Tauris ende 
Bages met ſeer groote Banden, Die Selim I, ende Soliman II, hem af: 
genomen hadden/ weder ingenomen, Is ban De Peſte geflopben. 9 

Achmeth 
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5— Achmeth is zijnen Dader geſuctedeert / oudt zijnde tuſſen De : 6.eñ ¶larẽ hae 

r/. jaren. heeft des Jaers ioog. Strigongten, ENDE eemghe Wanden F1: 

1604 tin Hongatyen inghenomen. zen fept/ dat Gu hee Lithaem zijns) 

MDaders / ghebaljeme zijnde/ meen Hooven Kiſte / laet mede-boeren |. +: 

in alle Legers / wanende Dat zijne aenſlagen hier door te beter upt- 

gang hebben fullen. Pp heeft met den Leper Rudolphum ende ’tges 

Beele Bupg ban Ooftenrijck Treves geniaeckt boot:s. facen. IS| 

cen feer goet-aecdigh Prince, ende ban goeder hope, Kegtert noch | 

dit Faer 1615, 15 
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6i&” Verhael van den Staet des Turcks 

Verhael ban het Rijcke 
4 der G 

ABYSSINEN 
ofte van 

Kort Inhoudt. 

de / bzee ode ende grenfen zes Kijcks ban Paep-lan, 2, Titulen dez 
fes Prins. 3. Belcheijbinge der Provintien / onder hem behoo⸗ 

tende) ende eert ban Barnagas, zijne gelegent Hendt/ grenfen/ tte. 4. Andere 
beſchrijvinge ban 'tbalte Landt/ende van de Stadt Beimalechi, daer hp zijn 
Dof houdt. s. Groote veuchtbaerbepdt deſes Landts malle dingen: Dier: 
boetige Dieven: Bogelen, Goudt / Silver / Koper ende Yſer⸗Mijnen. Heeft 
twee Somers ende twee Winters opeen jaer. 5. Akkomſte Defer Ethiopi⸗ 
ers/ ende harer Koningen oude Afgoderpe. 7. Beſchzyvinge van Wofvan 
Pacp-!an, zijne kleedingen / ett. 8. Dan den aerdt ende bete der tegen weoge 
diger Inwoonderen / Bare ſpylſe / dranck / Sprake nde Letteren. Bare Cere: 
monien m't rouwe Dragen. Hare Dchip-baert. o. Waer upt haren overvloe⸗ 
Digen Kyckdom fpzupt ; Hocdanigh Paep-lans inkomſt is. 10. Hoedanigh 
vefeg Princes macht 19; ende hoe bel Dolcks hy wapenen kan: zijne vvan⸗ 
Den ende gebupeen. 11. De Kegieringe deſes Princeg al te Braf ovec zijne 
Onderlaten, Zijn akkomſtupt eene Der Sonen Lan Salomon ende Konin⸗ 
ginne ban Saba. Dan De Kerckelijcke beneficien. Dan de gevichelijcke Douz 

wen, 

1. Vooren mepningen der Wereldt belſchrijveren / ober de leng⸗ 



der Abyſſinen, anders Paep lan. 655 
wen. Van'tgroot getalder Officieren vande Krone. 12, Twee ſoorten van 
Keligie / alg het Chriſtendom ende het Wahometiſdom. 13: Be Abyſſinen 
behoudẽ noch de Beſnijdeniſſe· Forme der Kerckẽ / Daer men niet geſchoept 
mach ingaen / noch oock daer in ſpouwen. Hare Kerck· hoven / Doop ECrou- 
we / ende Sacramentale Biecht.'tGeltreng leven haerder Monicken bande 
oꝛdre S. Anthonij, ende Ceſtifanes: Bare Ceremonien in De goede Weke. 
14. Anibalſaden aen De Aby linen gefonden/om Baer met De Koomſche Keres 
ke te vereenigen. 

tael gedaen Hebben van't gene 
p befen Monarch befit/ hebben 

4 meer bande oude macBt züner 
\Y boozfaten ghefpzoken/ ban ban 

Mera Den tegémootdige. Wát ſommi⸗ 
ge ſtelſẽt ban den eené Tropico tot den andez 
ren/ ontrent ban so, graden/ twelck wel 
1400, Franſe múlen bedzaghen foude/ alleen 
in be beeedde; namelijtk ban de Roode Dee 
af tot de Ethiopie See toe; hebbende ten 
Nooꝛden Egypten,ten Morten de Roode See / 
ende een deel Gan Indien: ten Supden de 
Bergen bande Mane / dte het felve aldaer 
een natupelijcke up, verſtrecken / ende ten 
Weften de Aiviere Senega, ende de Gijcken 
van Nubia, Manicongo, ende den Nijl. Dit 
fielt Mercator met meer andere, Maginus 
beeft bp-na de felve fin. Hugo van Linfchote, 
in zijn Schin· vaert / ſeght dat dit Bick ſich 
ſtreckt ban den ingang der Goode Dee af/ 
tot het Eplant Siena, onder den Tropico 
Cancri, behalen de Buft/ bie den Turck tſe⸗ 
Dert 70. jaten herwaerts/ befeten heeft: So 
dat na zin feggen Paep-Tan aen de Ooft-zijde 
hebben foude de Moode Zee/ ten Moorden 
Egypten, ende de Doeftijnen ban Nubia,ende 
ten Zupben het Bycke van Monoemugi, alle 
tweleke 400. Italiaenſe mijlenbedragẽ (oude. 

luande Baros, dien Boterus bolght/ frelt 
het Meyz ban Barcena int midden deſes 
Rijcks / ende ſoude der ovrgang defe Ancke/ 
volghens zijne tellfughe/ zn van onttent de 
672. mijlen, 

IN Delen Prince / die fich rocmt afge kome 
Serritulen te zijn upt David, noemt Gem Kepler van 
Bes Prins Opper ende Neder-Ethiopien, Montng van 
Der Abylln. Xoa,Caffeten, Fatigar, Angota,Beris, Balig- 
men. naze, Adea, Vangue, Gayanne, (Daer Den Nijl 

zijnen oorfptong heeft) Aumare, Bagamo- 
dri, Ambea, Vangucî, Tigremahon, Sabaun 
(tLant deg Koninginnes van Saba) ban Ber- 
nagas, ende WBeere ban Nubien,dat na Earp 
ten firecht: dog N 
Maer wpfullen zijn Bick beſchzüven / fo 

bp Bat nubefit/ende peder Pzovintie int bp- 
ſonder / waer af gheenlant bp ong meer bes 
Kent fg/ ale Bernagas,om dat het aen de Foor 
De See light / ende ecn goede Haven op de fel 
be Geeft/te weten die Ban Ercocco. Pe Hooft” 
ftabt wort Beroe genoemt’ light aen een verz 
makelfjcfte Aivier. Den Turck heeft upt dit 
Lant onlangs een Grote prope ban bolck en: 
de goederen ghehaelt / maer zin numet den 
Batfa bart Surquen, opde rode Dee liggende, 
verdragen / Dien fp 1000 Onfen gouts gever, 

Inhet Wefter-deel light een hoogen ſtey⸗ 
saneen on, len Bergh / ontrent een wijle groot, betin 
toeganges mert met Boninglijeke geftiehten/ een Berck 
Iché Bergh en cen Klooſter/ is boven plat ende Wort bee 

paer op ger ſaeyt; heeft oock twee gronte Water⸗backen. 
faept ende Men Fat daer niet op komen / dan langs een 
gemacpt fmallen wegh aen D'een zijde/ eñ bat noch tot 
Wojdt. gen feker tepekien toe/ Han waer men met 

III. 

n Lle de gene / die opt eenigh ver⸗ 

— —— — ——— —— —— ———— — — — —ü — 

Manden ende Leders opgetogen moet Woz? 
Den / Waer dooz datſe oock onwinbaer is / 
want fp daer opfaepen ende maepen konnen: 
eñ heeft een vlacke plaetg aen deen zijdes daer 
Wel soo. Mannen bp een ffacn konnen. 
Nr Barnagas tredende, / Komtmen aen De 

Bergen / tuſſent Supden ende @often/ van 
Mandafo, Oſale, ende Graro, die dit Bick van 
den Koning ban Adel af-fchepden. 
Fu de Pꝛovintie van Dafila, behoozende 

Onder taijcke vanBarnagas,behalben de ſtadt 
Ercocco, liggen noch Sautar, Giabel, Faccari, 
ende Abarac. 002 bpde Cabo van Ercocco Mexyjen⸗ 
binten tweelftil-faende wateren / Die oock daer Croeo⸗ 
Crotodillen boeden/ alg den Nijl. Dan bier Dillen im ges 
komtmen naer Cabo de Docono, inf Bújche pent wee 
ban Dangali. Daer naeraent @plant Zeilaz, 
ende fo voorts aende Cabo del Guardafuni, 
Daer De ſtadt Mette light. De kuſte na t Supt⸗ 
often ombarende/ vintmen Carfur ende de 
Cabo de Zinogi; Defe Golphe/die wat krom 
loopt/ komtmen te Azun ende Zazella, daer: 
naet vintmen Magadazo,daer de Portugüfen 
handelen / ende Daernaer De lefte Probintie 
aen de Zee is Barnis, hebbende op de Zet de 
twee Steden Parea eff Bravo, Wiens Lander 
van een ſcheydẽ be Landen des Konings van 
Groot Ethiopien,endt des Ronings ban Me- 
hinda. Dits tgene langs de kufté te binden is 
JLaet ond nu eens Het vafte Kant beſien 

Det Koningrdek Tigremahon light tuffen 
De NRivieren Marabo, de Nijl, de Rode Zee, eft 
het Acke vã Angota:Eñ wozt onder de Lane 
dẽ bar Pacp⸗ Ian geftelt/ om dat deſes Lants 
Koninghem cijnſbaer is. Bet Rijcke ban Ti- 
gray beeft de ſtertke ſtadt Caxumo, daer men 
ſeyt/ dat eertijts de Koninginne ban Saba ges 
woont heeft/ eft Maqueda genoemt was / die / 
volgens tſeggẽ der Ethiopiers / bp Salomon 
eenen Soue Meilech teelde, Deſe ſtadt was 
oot het hof bes Koningiuneg ban Candacen. 

Bet Encke Angora light tuffen be Bicken 
ban Tigremahon ende Amaran. De Pzrovin⸗ 

tien Abugana, lannemora ende andere legger 
ín dit Bick. Op de Bintere Sabellette liggen 
be ficden Angotini, Bachle, Corcore, ende 
Betmar, ende op de Riviere Ancone, light de 
Wooftftadt Angota. 

Pet Acke van Amara, grenſt ten PRoorden 
aen ’t Rijcke Angota,ten Ooften aen Xoa,ten 
Supden aen Damur, ef ten Weſten tot dicht 
aen de Nijl. d 
Det Bieke Xoa light tufichen de Bicker 

Amara, Damut, ende Fatigar. 
tBüjcheSagamedra {8 tgroorfte vã dit geheel 

Echiopien, want ban het Aijche Gayame tot 
aen ghene 3üde Des Eplantg Gueguera zĳn 
meer dan Goo. mijlen. de 

Bet plant Gueguera, eertijdts Meroc, 

en behoort Ben Pacp-lan níet toe/ maer wort 
bewoont van eenige Mahometanen / die zine 
Erf·vvanden sn. ‚ / 

Farigar light tuffen be Kijtken Adel ende 
Xoa, enbe Damut light aen Xoa, ende Zan- 

guabara. 
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guabara, Sommige ſtellen Damut aen gene 
zijde Der Archen Vangue ende Gayame, na 
tWeiten toe, twelck ming bedunckeng oock 
beter voeght. N 

Diet daer Get meeſte ende tfekerfte dat ban 
dit Lant gheſchreven kan worden / want de 

Verhael van den Staetdes Rijcks 

beelhept der mepningen in zijne gelegenthept : 
ia fo groot / ofte beellicht fo verwart, dat het 
beel meer hop fou zijn ghedorſt / dan voordeel 
gedaen. Doch dat fommighe meynen / dat de 
Woonplactfe ban defen Prince (oude zijn fn de 
ftadt Caxumo, is wepnigh met de waerhept 
over cen komende/ maer wel if be ftadt Bei- 
malechi; gheltk Hugo van Linfchoten bes 
ſchrijft die de gantfe kufte ban Echiopien bes 
wandelt heeft/ Ende ſultks bande Abiſſinen 
ſelfs verftaen heeft. 

Hoedanigheyt. 

V. Alle t Lant deſes Monarchs / om int gene⸗ 
Groote raeltefpreken/ is ſeer vꝛuchtbaer: wont al 

dauthtbaer⸗ cn beeftet geen Koorn / fo heeftet nochtang 
Oebele a A beel Garſt / Boeckwept / graeuwe Erweten/ 
zeeze nt Zooren eude diergelycke beuchten/alg mede 
HED, geel Suycker;maer en kan ban hun niet toes 

berept worden / mits gebret Dan wetenfchap. 
Daer zijn oock veel Wijngaerden. Oockeen 
ongelooflpeke menighte ban Ozangie· appe⸗ 
lem Citroenen ende Limoenen. Daer is dock 
veel Hanigh / want de Byen woonen met de 
Menſchemn onder een dack / ende dies oock ſo 
veel Was / datſe geen (meer tot Kaerſſen van 
noode hebben, Daer is oock wel Vlas / doch 
Bebbenfe geen handel/om tfelve tot Lijnwaet 
te berepden/ ín wiens plaetfe fp Catoen ghe- 
Bzupcken. Beeft oock alderlep vier-voetigh 
edierte / ende tgevogelte / weynigh uptabhee 
ondert / dat Wp ín Europa hebben; Dit Zant 
Íg ſomwylen fe met be Sprinckhanen ghe⸗ 
quelt datfe den geheelen Oegft bederven, 
Ware Daerden zijn klepn/ maer hebben bele 
Arabiſe ende Egpptife/wiens Veulens / alſſe 
drie of vier dagen oudt zn / ſy aen Koepenlar 
ten ſoghen. Waer zin oock bele Gout- Mij⸗ 
nen / oock Silver / Pſer ende Kover. Det 
Lant is oock: fo bol Patrofen/ Haſen / ende 
Konpnen, datter grimmelt / want fp ninmmers 
meer daer te zacht en gaen; ende ig voorts 
fn alle dingen feer overvloepende. 
De Fnwoonderen hebben hier tisee Doe 

merg eñ twee Winterg/ die fp níet en onders 
fchepbden door be hitte der Sonnen/ ofte boog 
be Koude/ maer doot be lang-bupzighen ver 
ghen/ ende'tfchoon Weber. 

Twee Du 
mers ende 
twee Wins 
ters. 

Hare Oude Zeden. 

F De oude hebben ghelooft / dat de Mooren 
upt geen ander Lant gekomen en waren;en⸗ 
de aldereerft den Godendienſt inſtelden · Sy 
gebzupekten twederley geſchrift Waer van 
‘teene Peplighen 't ander plofaen wags'teen 
hoorde Prieſters / ende tander boor tgemee⸗ 
ne Belek. Deſe waren met Letteren geſthze⸗ 
hen; d'andere met Figuren ende Weelden, 
bpkantg als de Egpptenaren. 
Dp eerden ende aenbaden hare Koningen; 

als of tenige goddelijckheyt ín haer geweeſt 
hadde. Bp en vermocht ebẽwel niet pemant 
te doen ſterven / maer foder een ſich ergens 
insnifgrepen hadde / font den Koning cenen 
Mienaer daer henẽ met eẽ teyckẽ deg doots / 

die dan terſtont niet na en liet fich (elven Get é 
leben te benemen/ na dat hp dit teprhen gez 
fien hadde. 

Indien oock de geen die tot Koning glee Sroote 
Éozen was / maer cen ooge/ ofte manck ãhe⸗ tiefve dez 
weeft hadde, fp fouden Hun oock alle een oude Achio- 
oogh uytgheſteken / ofte berlemt hebben. Fa Piers tot has 
fomumige ban deg Konings beminde, hp kos te Woninge, 
menbe te ſterven / hebben hun oock het leven 
benomen/ fo feer beminden fp haren Koning; 
Dat fp waenden Hier ín de ware liefde tot har 
ren Koning te beftaen. 

Herodotus feght/ dat de Ethiopters upt 
Macrovia het oper beven ’tgout achteden; 
Want het Gout bp hun fo wepnigh gheacht 
Wiert/dat de Ambaſſadeurs Cambyſis aldaer 
komende / gheheele fontepnen met Goude 
banden befet fagh. We Wijven trocken oock 
ten oorlogh / ende hingen een Koperen ving 
door hare Lippen. 
Sommige aenbaden be opgaende Donne) 

ende berbloerkten ſeer ſchrickelhck de nez 
berdalende. Sommige wierpen de dooden in 
De Bibferen/ende andere lepden Die ín aerden 
baten/ ofte ooch ín glafen Daten, die fp dan 
wel een Jaer in hare Hupſen bewaerbden/ aẽ⸗ 
baden/enbde vande eerftelingen der bruchten 
offerden. 

Huydens-daeghfe Zeden. 

„Den Kepfer dec Abpſſpnen / die de Ara⸗ 
biers Antícltbafla/ ende ſommige zine Belul- 
Gian noemen/ fo Beel als macht des Dzing; 
andere Aceguec, Dat is / Mepfer/ fomm:ghe 
oock Neguz, bat is / Koning; en heeft gheen 
berfekkerde Woort-plactfe, maer ia uu hier / 
dan daer; ende Woont meeft onder Teũten / 
diemen hem tot Goo, na Loert;waerom zún 
Bef meer alg zo. of 12. mijlen befkaet/ als Get 
opt blacke Lant ghefchtet. Men fept dat hp 
nfet fwart en íg alg de andere FBO3en/ maer 
een wepnigh witachtigh. ‚ 
Als bhp boor het Laut repft; ís bp rontg- hHaee den 

om befet met ſekere roode Gorzdinen / ende Koning 
draeght een half-filveren ende half · Gouden deoz't Kant — 
Kroone op ‘thooft/ ende ín de hant cen Sil⸗ EPA. 
beren Krups. Dijn afgeficht ig met een ſtuck 
blacuwe Taffeta bedechit/ twelc hp ſo hoogh 
op haelt / als hp de gene/ die met hem te doen 
heeft/ Wil gunſtigh zijn. 
De Fnwaonderen zijn geheel ſwart / ende 

ban alle wetenfchappen onbe wuft. En hebbẽ 
geen gebzupek van de Medecijne. Bare lees 
bingen 30n fnt gemepn ban Katoen: ende der. 
Grcke ban Side, 
Ware Bupfen zin laegh ende echt getim⸗ 

mert/ gemaeckt ban Kalck ende flroo: Hare 
deuren ſtaen altijdt open/Want niemant gaet 
ineens Anderg Huys. Eten op D'aerde nes 
der / ſonder Eafel-lakeng: Sommige onder 
haet eten het Oſſen⸗vleys gheheel raeuw. 
Sy en gebempeken geen gelt / maer geben het 
Gout op zijn gewichte. Mangelen alle hare 
Koopmanfchappen/ ende boornemelijck Pez 
perteghen Bout. Alhoewel ſy wijrgacrden 
hebben/ fo worter evenwel geenen Win gez 
droncken / dan ín des Konings bups/ ende by 
ben Pat riarch/ dien fp Abuna noemen. Doch 
ghebruprken voor Wijn een dranck) die ghe⸗ 
maeckt fg ban Tamarins, die een weynigh 
fuprachtigh volt. 
De rùcke handelen de Schamele feer 

ſtreng / waerom dat het komt / dat alle landt 
niet beſaeyt en wordt / Want de Aijcke de aes 

VII, 
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me alles ontrooven / alſſe wat Hebben. Dare ghelück Aaven ghehouden Worben: dock/ ont 
fpraecke ig fonder regel/ende ont eenen Brief 
tefchrpuen/ hebbenſe beel dagen ban noode. 
Hebben uochtang Heel fraeper Letteren als 
De. Arabierg/ ofte Turcken / gelöelete fiene 
in't Boeck / genoemt Correction des temps, , 
parle Sr. Iofeph de l'Escale. Dẽ Adel/Boz: 
gerpe/ende’tgemepne volck houdt peder zijn 
Wwoor-plaetfe alleen/ ende de fe laetfte mogen 
den Adel verkrijger 
sentgh voortreſſeljck ftuckt. ì * 
Sp woonen meeſt hier en daer in gehuch⸗ 

ten. Det Soiit wort er met Goudt-gewicht 
sptgewagen „ Spen ſweeren nergens by / 
din by thooft haers Koniugs. Gebruycken 
Mupl paerden / om laſt te dragen / eñ Paer⸗ 
den om ten ſtride te trecken. 
En zijn nemmermeer in't ſwart gekleedt / 

dan alſſe rouw dragen / Want fp deſe verwe 
als het eygen teycken bes droefhepds ach, 
ton. Sp-befthrepen hare dooden 40: Dagen 

lang· In hare Banquetten is het tweede gee 
recht raeunw bleps / daer ſy groote letkernp 

upt. Haler, EE een fa 

oor het verrichten van … 

wet ve Din feer genepght tof de Zee-baert/ ende 
Bare gene oock Wel etbarenindefelve Wonft. So per 
genheport mandt t'ſcheep / onder Sepl zijnde / pet lact 
tot De ballen inde Zee/ terftondt falder een Lan hun 
— pe Er twater ſpringen om dat weer te krugen / 
boe (p haer hoe lepn Dat felbige oock ban waerde fp. 
Daer onver Dingen bp-na altijdt vnder haer werck; en- 
Djagen. ats fp ledigh zĳn/voornemelijc op de Por⸗ 

tugeefe Schepen / daerſe haer geheel hupyſ⸗ 
geſin mede bp haer hebben / fullen niet ati⸗ 
derg doen / als met haer Vrouwen ende kin⸗ 
Beven luftigh drincken / ende dupfentderlepre 
Liedekens onder de ſelve ſingen. De Vrou⸗ 
Wen dragen vock lange Borens / bend 
@oft-Andife FRaetrofé/ gelijck oock de Ara⸗ 
bife Wijven Doën, 77 

ik ) Kas Rijkdom. i 

8 ai tan KE of Lí bede * 

Det Goudt/ Silber / Wer / ende Koper / 
geeft deſes Konings Rijckdonn genoeghſaem 
te hennem ſo doet oock de Supcher/foo d'Au 
woonderẽ maer Derftant haddé te berepden, 

Des Konings Ankomften zijn driederiep 
Deene beftaet in de beuchten ban zijn Laudt 
ende Domepnen/ Die hy van laven ende Oe 
fen bebouwen laet/ die altijdt vermeerderen) 
Want fp onder malkauderen houtwelijcken / 
ende fodanige, geteelde Hinderen / blijven ín 
haers Wader eri Moeders plaetfe : d'andere 
is ban ’t bolck, die fo veel voor haer DD ooft 
gebe/ende van alle de Mynen het tiende deel/ 
díe onder des Konings nieten behooren: de 
laetfie is bande gebupr-Princen / die zine 
Onderfaten zyn / daer de ſommige herr fla 
Hen / andere Paerden / Katoen / ende Dier 
gelijcke dingen Hoor contribueren. 

Soo datmẽ gelooft / dat hy grooten Schat 
behoort te hebbe/boornemeliick van oudt/ 
Silber / Geſteeuten / ende, Paerlen: want hp 
Den Kontug van Vortugacl, aenboodt tot den 
Ooꝛlogh tegn de Turcken 100000. drachs 
men Oouds/ende een grooten hoog voltks/ 

ger 

ende lüftocht daer toc, 

3 Macht. 

De Onderfaten deſes Monarchs erf zijn 
veert iet ſeer firijdtbaer 7 noch en hebben oock 

» geen verſtandt ban eenige offenfibe wapenen 
“te gebruycken /ende dat om datſe meeſt alle 

mdj ———— —— ——— — 

—— — — — — — — — 

—f 

| 

bp b 

ende bef prin 

Dat feeen alte groote eerbiedighepdt tot har 
ren Prince Dragen, Daer en is oock niet eer 
egel Ate fn't geheele Landt; Daer 

noch alle jaer een Vaſien Lan 
5. dagẽ / die haer ſo uptmergelt/ Batfe nauwe 
geks kracht hebben in langen tjdt om haer 
te voeren; twelek de Bozen Wel wetende, 
haer ghemeenlijck om deſen tüdt aentaſten 

ers sjen & Ö 
Alvarez febabte /-bat deſen Prince welbp 

een kan beengereentge milltoenenmerifehen/ 
boch heeft den tijt gants anders geleert. 
Daer is eene Hrijghs-Beligte onder de 

befeherminge S-Antonij, tot De welche peder 
Edelman Lan zyne Drie fonen/ eenen/ die’ t 
hem belieft gheven moet; upt deſe Wozden 
12000,Bupteren gekofen tot de IL if- wachte 
Des Konings. Bet oogh-merek defer Heli 
gieufe Bupteren/ is de Frontieren te belzas 
ren / boorde vpanden haers geloofs. 

Deſen Printe der Abyfsinen is ghegrenſt 
met drie machtige bpauden;Cerfteljck met geugteuie 
den Koning van Bornio, die oock Verfthep? Kupteren:. 
den Kouinghen onder hem heeft; zijn Bandt onder de bee 
ftreckt ban Guengala af/ oeftwaertop/ on- ſcherminge 
trent so. mijlen / tuſſen de Woeftijnen Seth S-Antony. 
ende Barca; wiens Fnweonderê niet Veel an> 
dergen doen Ban hare ghebupz-landenbero- 
vene ude berwoeften/ mede voerende Men⸗ 
fchen/ Beeſten ende bruchten, 
Een tweeden/greuft hy aen den Turck ten 

Ooſten / ende den Koning Lan Adel, Aupt 
haer Lanttuffent Zuydeũ ende Ooften.De- 
fe quellen het Tant⸗ bolck oock uptermaten 
feet/ Want inden Bare 1558. quamen pint 
Hieke Gan Barnagaz, dat fp ten meeftendeel 
beroofden ende berbranden/ fo dat hp ban dE 
Turck den vrede heeft moeten kopenmet eẽ 
@ribupt Gan 32, pout gouts jaerlgekg , Ges 
lijcke fchade tdt hp oock ban zijnen derden 
bpant den ——— ‘Adel, die aen Fatigar ende 
langs de Roode Zeeregtert;ende geſtadigh 
een geooten hoop Manũen ende Broulwen in 
—— mede voert / Die bupten Haer 

and grootelĳcks geatht wordem ende haer 
daoz hare dienften dichmaels vry maken / fo 
alg in Arabia,Cambaia,Bengala ende Sumatra, 
te ſien is / daer de Abpfiünfe Slaven onder 
alte andere geachtende gepaefen Worben, 
Doo} de bpftant des Biceroys Lan den 

Honing Lan Portugael ín Indien , ende bat 
bele Portugiſen Gun daer aheftadigh ont- 
Boudertende gewoont hHebben/ zĳn de Abyſ⸗ 
ſynen al vry wat beter ervaren geworden in 
de oeffeninghen des dorloghs / ende hebben 
van hun de mantere ban onfe defenſive ende 
offenftve wapenen leeren handelen ende 
bruvcken / alsmede onfe maniere ban Eon 
tificatien der ftêderrende Schanſſen: So dat: 
ſe nu van hart panden al meer ontfien War: 
den / als Lóoz deſen. Daer zijn oock eenighe 
Plozentijnfe Koop-lupden gaen Woonen/ cer 
nige om te handelen/ andere upt luft, 

Deſen Prince heeft voor een ghebzupek/ / 
dat hp de dreemdelingen ſeer careffeert/ende , Liefde cat 
boornemelijck die upt Europa zijn; laet haer ——— 
oock ſeer ſwaerlijck upt het Lant berrepfen, prop. 

Beljalven defe boornoemde Vpanden/ fa 7 
heeft hyder nóch Heel andere/ alg DE Koning 
ban Dancali, dfen Suela op de roode Zee toe⸗ 
komt. Doorderg de Mooꝛen (n de Pꝛovintie 
Yan Doba, die nochtans in zĳn epghen Kant 
Waorten/ maer/ niet te min den meeften tijdt 
tegen hem op ftaen/ende hebben een Wet onz 
der hun / waer door nfemant houwelijcken 

Et en mach/ 
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enmach/ boot hy enmoet twaelf Chzifter 
neit omgebzacht hebben, SN 

25p onfen tijde evenwel heeft defen Prince 
ineen BVelt-lagh ontdaen den ing ban 
Mozambique; alg mede de Koningimiẽ ban 
Berfaga aen be Cabo de bonne efperance;onts 
dede Termidein, den Prince Bande warten 
aen de Weft-zijde deg Lauts: verwan den 
Koning van Manicongo,tie tegen overt Ep, 
lant vã S. Thomas heerft/recht onder de Linia 
Mquinoctiali: ende daer naer Heeft een zijner 
Hapitepnenden Azamur, Baſſaà des Currie 
tot Luaquen, drie mael verflagen; Én welcke 
derde Slagt hp zijnen Done kreegh / bien hp 
gutheofden liet; ende ontnam her oock Beel 
ſtucken Gefchuts. 
Dp hout de Cgpptenarer inn grooter vree⸗ 

e/ alg oock bele Heeren in Arabia, om dat hp 
Haer den Nijl onttepden kan/ Daer fp hem 
Ertbupt booz betalen moeten:Hier door four 
dehp Cgppten kommen upthongheren / ootk 
ander Water ſetten / gelijck den PPaug Pius II, 
ofte Aencas Silvius, ende andere Nutheurg 
dat bewijſen. 

‚ Gouvernement. 

Wy hebben voo defen getoont/ hoe groo» 
ten eecbiedinge De Nbpffiuen haven Prince 

_ toedzagen/fo datfe hem oock pet godbdelijckg 

Wosõplaetſe 
der hoeren. 

aenbidden ende dienen; groeten zijne Cente/ 
ende alſſe hem hooren voemen/ vaken met de 
haut de aerde, So dat hp volkomen Mo⸗ 
uarch ende Heere 18 ober alte zine Oiderda- 
nen / edel of onedel/ Geeftelijche ende Wer 
reltlijche: Ende difponeert Van alle Ampten / 
Die in zijn Laut 3n/fo wel over de Prieſters 
als over andere/ ende moet een peghelijck 
boo? hem alle Daer homagie doen/ Wat 
%mpt ofte ftaet dat hp oock befit. 
De bedieninge der Sacramenten behoort 

den Abuna toe/ datis haren Patriarth. En, 
De wort den Koning gekofen upt de drie ghe⸗ 
lachten van Gafpar, Melchior,ende Balthafar, 
alle welche afkamenbe kinderen bewaert 
Worden op dE Bergh Amara, daer dan eenen 
upt ghekofen woet / Wanneer haren Koning 
doot is; Wel verſtaende dat de outfte altijdt 
voor de jongſte ge prefereert wort / ende dat 
de berkiefinge onder hun alien beftact. 
De gerievelijcke Drouwen ofte Dorhtes 

ten woonen Bupten de fteden ende gehuchtẽ / 
ende Worden bande gemeenten betaclt. Sp 
en mogen nimmermeer inde fleden Komen/ 
ende moeten nootwendigh int geel ghekleet 
gaen. 

De outfte furcederen inde goederen haers 
Vaders. Ende ig daor een oude Wet geor 
Dommeert/ dat den Leouing hem niet meer ald 
twee dagẽ op een plaetfe mach onthouben / 
overmits de ſorge boor gebreck vã lijftocht / 
nadien zijn flepp van Wof-Fonckeren ende 
fiaet/feer groot is. deel { 
me Hodohſte Ordee ín diguitept/ zĳn de 

Biſſchappen met de Geeftelijchhept; daer 
na de Wife bes Lants / die Bâlfamares ende 
Tenquates genoemt wordenzende He derde is 
den AÄAdel: Melaetfie zijn die / die foudpe ont: 
fanghen/ in welcke ſtaet fp oock beroepen 
Worden, / 

De hechterg en mogen niemant ter boot 
berwijfen ten fp dat den Gouverneur Han per 
ber Lant / die den perfoon des Konings pres 
ſenteert / daer eerft huntfchap af hebbe. Sp 
en oordeelen na gheene gefchzeben Wetteu/ 

Verhael van den Sraet des Rijcx 
maer na de natupzlücke veder. 

Judien een Dyouwe ban overfpel beticht 
enbe overtupght wozt / ſo moet dien de ſtraf⸗ 
fe doen, Die het ſtuck raeckt / als de gerie die 
hem daer boo, in zijn eere beelt gequetſt. 

Haren Gods-dienft. 

Meeſt alle be onderdang Lan Paep-Ian, ʒijn 
Chꝛiſtenen / behalven eenige Babhometanen/ 
die hem cijnfbaer zijn. 
@m nu van haer geloobe te ſpzeken / twelt 

eenigbfing (ofte veel) vanhet Roomſe ghe⸗ 
loove verſchilt / hoe wel (p met alie Chuſte⸗ 

‚nen eenen Godt/ ende falighmaker erkenné/ 
ſo laetons de fake ben Loozen grĳpen/ ende 
ften hoe het Chriſten geloobe ín defe Landen 
gekomen 19, 
De Abpſſinen hebben het Jodendom ont⸗ 

(angen ban Meilech, den fone Ban Salomon, 
be Koninginne ban Maqucda, zĳn Moeder/ 
ende ban eenige Goden / die hem vergeſel⸗ 
fchapten : Dit feggen de Abpffinen / noch te 
konnen bewöfen/ boozeen oude geſchreben 
Chzontke/ die met Veel andere Boecken/ ín 
De ſtadt Caxumo bewaert wordt. Mu het 
Chꝛiſten geloove hebben (p ontfangen ban dE 
Eunveho deg Couinginueg banCandaces, die 
van Philippo gedoopt wiert. Daer naer zin 
be Cofites met hare Wetterpen bp haer me 
gheſfloopen / ende dat Loog middel der Patri⸗ 
arthen ban Alexandryen, ban de weltke fp dee 
pendeerden: Ende hebben oock: op ſommige 
plaetfen petg wat ingeflozpt van de Mahd⸗ 
metanen / Die met haer handelden/ alg oock 
noch op eentge plactfen de oude beeemde Af⸗ 
goden behouden; Boch zijn meert fn haren 
Sodg-dienft de Grieckſe Kercke bergelijcs 
kende ; Eenighſins oock De Moſtoviten: 
Waer af niet Wel beſcheydelijck pets foude 
konnen gefcheeben worden; fullen derhalven 
eenige ſtucken deg ſelfs aenroeren. 
Sommige ſeggen datſe noch de Beſnijde⸗ 

niſſe behouden / eñ niettemin de knechtkens 
Doopen na de 40. dagen / maer de Meyſſens 
na de bo, dagen. Datſe eock den Saterdagh 
meer vperen / als den Sondagh. 
De Heerkenlaten den Baerdt ronds om 

ben mondt fehoon af-fchzabben/ende houden 
thooft-hapt lang: Waer ie laten de Prie⸗ 
fiers'thooft-hapz af-fchzabben/ende behou⸗ 
benden Baerdt lang. 
Men bindt oock Biſſchoppen Díaronen/ 

ende Peieſters onder haer ; als mede veel 
Monicken ban de opdze S- Gregorij ende S. 
Anthonij, die doch fn geẽ Kloofterg en woor 
nen/ maer ber alin Porpen ende gehuchtẽ. 
Als fp inde kercke gaen/latenfe haer ſchoe⸗ 

nen voor de felbe flaen/ en fpuWwen oock niet 
fnbe felbe; noch en laten daer geen Beeſten 
ín Gemen; ende fo peimandt te Paerde Looze 
bp de felbe komt / falaf-fch2üjden tot dat hp 
booz-bpbe Kercke is. Defe Rercken hebbẽ 
maer eenen Autaer / ende hare mupzen zyn 
met alderhande Beelden der Heyligen ſomen 
fepdt) beſchildert. — 

Ware Herrk-hober zĳn omtingelt met 
hooge ende Dicke mupten/ op Darter geen 
WBeefien cvertopenfouden. Hebben Pere 
Klotken / daer fp met ſtocken ſelfs op Uaen / 
om Gelupdt te doen neben. 

Ter gevachteniffe Lan ben Doop ong 
Beeren;doë fp haer alle jaerlüer eens Doyen 

XIb 

Woe de A: 
byſſiden 
Chiiſten gee 
loobe / na 
bet Joden⸗ 
bem/ ont⸗ 

fangen heb⸗ 
ben / ende 
ban wie. 

ILES 

Dar Doop/ 
Biechte, ens 

op dẽ dagh der drie Koningen / ende dat in ſe⸗ De Abondte 
kere ſtilſtaende waterkens. Sp ——— mael. 

nde 

4 
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der Abyſſinen, anders Paep-lan. 
eynde fraende/ende dat ober-lupde, DP come 
municer nonder bepbe de (pecten / Wijn ende 
ongedeeffemt broot; ende ontfangen dat oock 
Ober eynde ſtaende · f 
De houwelgchg-boorwmaerden worden bp 

de Petefterg gemacckt/ anderffing en zin de 
Pouwelychêniet vaft. Hare Prieſters mogẽ 
Wel trouwé/ maer niet meer dan eene Dour 
we hebbẽ / ende alg die doodt ig/geene meer, 
Bare Monicken / die meeft ban de o2dze S. 

Anthonij zijn / oock ſommige zünder / Die gee 
noemt worden Ceſtifme⸗, lepden een geſtreng 
levẽ / als / met eẽ yſeren bant om ‘tbloot lf te 
dragen/de gantſe Vaſten niet neder ſitten / en⸗ 
de in koude waterẽ dickwils tot aen den hals 
toe ſtaen; oock Berre Van alle menſchen af 
woonen. 
De gantſe goede Weke deur / en groeten de 

Abyſſinen malcanderé niet, De aenfienlichfte 
gaen dan int (wart of int blacu gekleet / eñ en 
worden in de Kercken algdan geen Kaerſſen 
ontfteken, Ende op den Donderdagh waſſen 
fp de Armen hare boeten, Des Veiidacnhe 
baftpben fp haer Lichaem ſtrengelück met 
roeden/ ende Diergeltjcke dingen gebzupeken 
{p meer. ï 
De Vrouwen mogen niet inde Kercken 

komen / ten (p te Bagia, daer twee voor de 
JRannen/ende twee boor de brouwen zijn. 
Gude Conventen der Mannen en mogen 

oock geen Drouwen komen/ noch oock geen 
gediert han fodanfgen gellachte. N 
Denkoning der Abyſſinẽ / genoemt David, 

gehoost hebbende den klanck vande Poeti 
geefe wapenen / die baft daer rondt-om zijn 
Landt bele Gijcken overweldighden / ende 
bernemende met eenen dattet Chriftenen wa⸗ 
ren/ heeft cen Ambaffactfchap afgefonden aẽ 
Alphonfum d' Albuquerque, 9Bíeevop van In- 
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dien, om met haren Koning Don Emanuel 
biede te maken; Defen Ambaſſadeur te 
met zijne Brieven Jefonden naer Portugacl, 
en is eerst na thienjaren Wederom thuys ges 
komen: Ende Wievdt tuffen de Portugufen 
ende haer een eeuwigen Heede getroffen. Ens 
de zijn Bp den Koning der Abyſſinen tot Aime 
baffadeurs wederom geſonden Rodrigo de 
ima ende Francifco d'Alvarez, Die na fes ja⸗ 

ren/ te Weten deg Zaers 1526. wederom 
keerden met eenen anderen Ambaffadeur/ 
Sagaſaba genoemt/ met Brieven aen den Koe 
ning ban Portugael, ende den Paus / die te 
Bolonien Clementi VII, op het kroonen Ca- 

| roliV, gepzefenteert Wierden. 
Daer upt ig gebolght/dat den Koning Ban 

Portugael ende benPaug/Loorgenomen hade 
den eenige Geeftelücke Perſoonen daer he⸗ 
nen te fenden/ om te fien/ of men haer met de 
Roomſe Kercke hadde konnen Lereentgen; 
doch fs wel begonnen/ maer doo? de volhar⸗ 
denthepdt der Mooꝛen / in hare oude gewoon” 
ten/ ende afſterbinge eeniger Honingen / is 
alles (onder Brucht epndeljck afgeloopen. 

Maer Wierden Van den Paus henen gee 
fonden 13. Fefuwpten/ waer onder loannes 
Mugnez (oude Patriarch zin ; ende Melchior 
Carnea, ende Andreas Ovieda fouden Bif- 
Schoppen zijn / onder de titulen ban Nicea en» 
de Herapoli. Deſe heeft den Woning loan, 
nes berfozght ban alles wat tot ſodanighen 
repfe ende werck ban noode Was; oock met 
treflücke gefchencken aë dE Abyſſiner. Poor 
Befe waren upt Goa gefonden Lacob Diaz ende 
Gonzalro Rodrigo, alg om den wegh te ba- 
nen: maer alles ís vergeefs geweeſt / Want fp 
zĳn aldaer ban ’t bolck qualijck gehandelty 
ende meeſt alle ín grooter ellende geſtorben. 

Tt ĳ Ver⸗ 
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Werhacl vanden Stact 
des Konings van 

MONOMOTAPA. 

Aethiopicus 

Aropreus 2 

das arcas 9 tt 

BOD AEN pars } 
Ì Kn (A\ meridional /À 

C.Bond fper — %& eN . / 

5 — Kr —— — — — bo — is zol 

Kort Inhoudt. 

GEſchrijvinge van de gelegenthept bes Kijk ban Monomotapa, ende 
zijne Hooft-adt Benomotaxa. 2. Gematighde Kocht:Deel Kwieren / 
in wiens fandt het Goudt gevonden rezde, Heeft beel Goudt mijnen / 

Glephantenjetc. 3, De geſtalteniſſe ende kledinge deſes volcks. Haer mas 
niete in leven / ſpiſe ende D2anck. Btenen hare Koningen op hare kupen.-De 
Drouwen trecken ten oogloge alg Amazones. 4. Waer in Des Princen jne 
kome beftaet. 5. Policie deſes volcks; hebben geen gebangenbhupfen: ſtraf⸗ 
fen op ſtaende boet / ende boor alde Tooperye / Aeverpe / ende tOverſpel. 
6. Dare bekeeringe door Gonfalvo de Sylva, Jeſuwijt / ende hoe (jp weder af 
vielen / hem dooden pt aenradinghe ban ſekere Mahometanen / ende hoe 
De Portugijſen zijne Doodt ſochten te weeken. 

22 Thoewel wp wepnigh kenniſſe 
Ee) bandit Landt hebben/ fo fullen 

AN wp doch een Wepnigh tot ber” 
Sm ves noeginge des Heferg daer af 
; 4} YS fpreken/te meer/ op dat bp hier 
Ref DO02 zijne ghebuypren kenne/ de 

welcke zijn de Koningen ban Abdel, Monoe- 
muge ‚ Matama, ende Angols; doeh zijn al⸗ 
le klepne Koningſkens / ende fchuplen meeft 
ouder andere Koningen / dien fp jaerlückſen 
cijns bet alen moeten. 

Monomotapa is fo beel te ſeggen / alg cen 
Mepfer-rijck : Det lepdt alg een Eplandt tuf- 
fen twee groote armen ban een Gebiere onde 

de Zee, welche Riviere tert Supben bloept 
upt het Meyꝛ van Zembra, waer upt bert Nijt 
sijn begin neemt na 't@oozdt-ooften. Dern 
acm van defe Kiviere / die Det Eplandt ter 
Nooꝛden beſlupt / wordt genoemt Cuama,ene 
be d'andere / die ten Supdt-werier loopt/ 
heeft Santo Spiritus, ende aen de Oofi-nde 
heeft'et de blacke Zee. Sommige ftellen dert 
er jangb deſes Eplandg te zĳn 750. Franfre 
m e 

De boormaemfie ſtadt deſes Lands is 
Benomotaxa, baer den Koning bp-na altijdt 
Woont, Den Koning gebiedt noch diep in't 
Zandt ober andere plactfen tot aen vel Ap 

O= 



vana Mbnomotapa: 
di Mozambique endeCabo de bonne efperan- 
ce toes ende heeft Beel gebupy-koningen/ Die 
hem cĳnfbaer zĳn. 

Geläfvenige 
Dit Rijcke wordt ban veel Goud-dragen- 

de Givieren befpoclt/ alg Panami, Luangua, 
Mangiono, erde andere. De Locht iſſer gez 
matigbt/ ende hoewel t Landt bol Boſſen is / 
fo iſt ochtãs vermakelyck ende vruchtbaer. 
Daer zijn veel Olyphantẽ/ twelc de menigh⸗ 
te der tanden / Die daer gehaelt wozben/ upte 
Wijfen. Langs de Kiviere Cuama zĳn veel 
Bergen ende heubelen/ doch met vruchtdra⸗ 
gende gheboomte befet/ende met ſchone Bir 
bieren befpoelt/Wwaer langs henẽ beelt volcks 
Woont. Voo: het gantfe Landt Wordt veel 
Gouds gevondẽ / fo Wel inde Mijnẽ / als inde 
fieenen ende Rivieren. Fn Het Anche ban Bu- 
tua fg ootk veel Goude / ende heeft (choone 
wepden: doch heeft geen Boomen; Het is 
daer oock feer houdt omde Windt díe var de 
füde deg Poli Antarctici Daer waepen. 

IL 

Beel Bouts 
in JR 
nen/ Stee⸗ 
nen, ende 

Kibieren. 

Hare Zeden. 

Het bolck ig hier redelicken lang / wel gez 
fet/ende van goeder complerie. 

Dragen Katoené kleederé, Die daer Han el 
Derg gebracht woeden ; Doch fodanige en 
mach den Koning niet dragê/ upt bzeefe voor 
bergift; ende het echte bolck ig bekleet met 
Beeften-hupdé, De kloecfte Krüghſknechtẽ / 
Die Defen Prince heeft, zijn de Wzouwen/ de 
welcke / gelijck alg D'oude Amafoncs, gewae 
pent te Belde trecken. Bonnen feer handigh 
met den Hoge omgaen; fenden hare Sonea 
bupt.ns Lands bp hare Waderg/ ende bes 
houden de Dechters bp haer; ende deſe bez 
waonen het Landt dicht aenden Nijl. 
Den Koning Wort gedient op ghebogen 

Enpersef alg hp gegeten heeft/dan Wort hem 
eerſt gelooft ‘tgene hy ingenomen heeft / fo 
ban ſpijs alg vã dranck. Cot ſÿne Lijf· guar⸗ 
de gebruyckt hp zoo. Bonden. 
O'Fnwoonderen deſes Lands leven Lan 

legs, Vis / Rijs / ende olpe van Suzyman Gez 
pace … ijn bafper ten dorloge / ende fiel 
in't loopen. Erouwen fo beel Wijven / als 
hún „Aaebt-dunckt ‘Op fommige plactfen 
bzandenfe mift in pleerfe van hout, 

We Drous 
wen zjn 
híer ber bez 
fte irjabsr 
bolck. 

wRijckdóm ende Macht. 

_Babfen (p fo beef Gouds aen alle kanten 
ín haer Landt hebben fo moetenfe nootwen⸗ 
bigh —B——— gna eet 

en Koning en epft anders genen cüns 
ban zyne Onderdanẽ / dan eenige dagẽ / dienſt / 
arbent / eũ eenfgegefchentken/fonder welche 
nie mant boor hem verfchijnen mach. 

Indien het volck / dat met menighte door 
het Lant alſins woont/ gewapent ware / als 

IV. 
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Die Ban Europa, hy foude esn ſchettkljck Le⸗ 
ger te Belde sonnen brengen. S 

— 

Deſe Mouarche, op dat pan zijne cjnſ⸗ 
bate Princen ende Watfalen/te ſelerder gaen 
ſoude/ out hare nacfte Erfgenamen bp lich. 

Daer enigs gheen gevangeniſſe: went alle 
miſdaden worden ſtaens-voets onderfocht 
ende gefiraft: Ende niets fo ſwaerlück alg 
Tooderpe/ Dieverpe / endeoverfpel. Ende 
alhoewel datſe vele Prouwen trouwen / ſo 
heeft nochtans de eerſte voordeel op De au⸗ 

dere / fo dat hare hinderen Erfghenamen zĳn 
van des Mans goederen/ ende d'andere 
WProuwen moeten haer dienen ende gehoor 
facm 5ĳjv. 

Haren Godts-dienft. 

D'Inwoonderen Lan Monomotapa er⸗ 
keune eenen Gov, Schepper ban Hemel 
ende Aerde / Dien (p noemen Mozimo. 

@Een tide deg Konings Scbaftiani Lan Wen Ko— 
Portugacl, ig den Woning lnanior, een Waf ning met 
fael van Monomotapa, doog Gonfalve de Sil-3ĳn bupss _ 

Ween Gefuwyt bekeert geworden; cf Doop: —— 
te korts daer aen oock den Koning van Mo- ; …_ Wozden hes 
nomotapa ende zyn huyſprouwe; den Koning hee ende 

vi 

Wiert gyenoemt Sebaltianus, emde de Konin: gedoopt. 
ginne Maria, ende Daer na wierden wel zoo, 
van zijue Edelen gedoopt. 

MWaer het gebeurde) dat bier Pahometa* Gonzalva 
nen/van den Koning (eer bemint zijnde/ hem wordt met 
aenfepden/ hoe dat Gonfalvo eenen Toove⸗ andere bere 
vaer wag/ende het Koningrick fochte te vers moordt. 
derven. Den Roning / die noch jong was/ 
defe ende dit gheloovende / heeft acht Diez 
naerg uptgefonden/ die Gonfalvo dooden/en= 
de zijn Tichaem in de Riviere wierpen; ende 

ziju tnde felve furie noch so, andere nfeuwe 
geworden Chriftenen omgebracht. De boos 
naemſte cnde eenige Portughſen dit bernoe 
men hebbende/ zyn tot den Woning ingetre= 
ben/ ende hebben hem Lertoont zine miſ⸗ 
flagen/ Die terſtont dock deſe Mahometanen 
ſoecken iet / oin te dooden / ſo geſchiede. Maer 
be Portughſen / in plaetſe van andere Pte De Portu⸗ 
kers ín deſe Landen te ſenden / beſloten deſe ghſen wil⸗ 
doodt metde wapenen te wreken; ſulcks dat len zjne 
van Portugaeleen geweldige Scheeps· Ar⸗ doodt Booz 
mabe gevaren íg/ met een groot getal Ede⸗ terr Armas 
(imaljen/ ofider-Francifco de Barret. Den 
Monomotaper hier door ontfet znde / focht 
met-den Generael Barret vrede te maken: 
Maer Barrét door tovervloedige * deſes 
KRüjts aengelockt zunde / heeft alle voorge⸗ 
flagenconditten veracht; Doch ig den upt⸗ hoe ſp daer 

gang ban deſen aenllagh gheweeſt / dat fod ober baren. 
een Ontfichelijcke Armade door be booſheyt 
des Lochts ei red íg/ die die van Europa 
niet verdragen Konnen,; PRINT 

Tfedert zunder eenige Chriſtenen gheble⸗ 
ben/ boch wernige/ ende Get overſchot ſidt 
noch inde dupfierniffe: 

Uer⸗ Et iü 
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LTN Benfen ende omgang bes Kijcks van Congo, ende zijne verdeylin⸗ 
py ge in leg Provincien. 2. Gematichent des Lochts/nacht ende dagh 

dooi tgantfe Jaer even lang/ende zijnen geſtadigen vegen deg win⸗ 
ters alg onfen Wogitont den Somer Geeft. 3. Be boornaemſte Kevieren de⸗ 
fes Lants / Daer Erocodillen in gebonden wozden. ⸗. Specrael verhael ban 
alle ‘tboornaemfte dat in peder Provintie gevonden woet; alg Elephanten / 
Cpgers/ Bullels / Berpenten ban zs. voeten lang! die d'Inwoonderen eté/ 
Pellicanen / ſwarte Walviſſen / etc. veelderlen vruchten / als Bijgen / Barna: 
Ves / Wijn / Palm boomen / Krilſtal / erc. Gen boom Die ſekere ſpecie van 
Lijnwaet draeght / Daer Mp kleederen afmaken. . De verwe / ende katſoen 
des Lichaems deſer Fnwoonderen; hare Buplen/gelt om te Roopmanſchap⸗ 
pen/ ende oo2laghs-fchepen;hare feden; hare ſpijſe / ende dranck / ende hoe ſu 
haer (elven genefen ; De eere Die ſy Gare Koningen dagen. 5. Vaer in hase 
Kijckdom beltaet. 7. Hare macht in volck eñ andêre dorloghs · toeruſtinge. 
Hoedanige Wetten ende Gouverneurs den Koning in peder Provincie ſtelt: 
hare keunghs-tuche; ende hoedanige manier den Belt · overſte gebruyckt int 
matchetenerc. o. De Afgodendientt des Kijcks Lan Congo: wanneer het 
Chꝛeiſten geloof aldaer ingevoert 18/ ende hoe tfelve noch Door eenighe Jeſu⸗ 
wijten onderhouden wort. 

Dit 

— — 



des Konings van Congo. 
St Want ſtreckt Gan Cabo S. 
Catharine af/ Dre twee Graden 
ende een half vã de inte light / 

Bet grenſt ten Ooſten aende E⸗ 
thiopife Zee/ ten Zupden aen 

De Bergen vande Mane ende De Cafres; ten 
@often aen 't geberghte Daer deg Nijls aderen 
uptfprupten; ten Noorden Det Koningricke 
Benin, ende begrijpt ontrent 6so. Gtaliaenfe 
milen/ dat is ban de helft deg Derden graets 
na'tZupdétoe/tot de 13. graet inde hooghte. 

Dit Koningrück / behalven datter noch 
eenige Eplandekẽs ín de Aibiere Zaire heeft/ 

11 

Waerom De 
Oude dit 
Tandt on⸗ 

die cünſbaer zün/ wort verdeplt in ſes ver⸗ 
maerde Lantſchappen / alg Bamba, Songo, 
Sunda, Pango, Batta, ende Bemba, 
Bamba light langs ben Beber van de Zee/ 

van de Kibiere Ámbrifi af tot be Ribiereco⸗ 
auze toe/ ende heeft noch onder hem veel 
fchoone Weerlgckhepden. De voornaemſte 
Stadt ig Bamba, daer 't Lant naer genoemt / 
tigende tuffen de BivfereLofa ende Ambriſi, 
ontrent zoo, Italiaenſe mijlen bande Zee, 

Songo light rontg-om de Aivieren Zaire 
ende Loango henen / tot aen de Ribiere Am- 
brifi toe / ende epndight aen de roode Elippen 
van De Frontiere des Gücks Lan Loango. 
De Booft-fiadt ig Songo genoemt. 

Sunda tight ront8-om de ſtadt Congo, bat 
be Poetugijfen Bernoemt Santo Salvador, ens 
De ban daer ſtreckt Het fich acht duptfe mijlen 
henentot acn de Gibiere Zaire. De booze 
naemfie Stadt noemtmen Sunda, 

Bet Lant Pango heeft eectijrg een epgen 
Koningrúck geweeft; ende grenftten Roor⸗ 
ben aen Sunda, ten Zupden aen Batta, ten 
Weſten aen Congo, ende ten Ooften acn de 
Bergen bande Donne. De hooftfladt Pango 
light Weſt vã de Bintere Barbela, die upt het 
Merꝛ komt/Daer DENijl zĳn oorſprong heeft. 

Bitta light Boozt-@oft tuſſen Pango ende 
de Riviere Barbela;ende fireckt Zupdt af tot 
de verbzande Berghen. De Wooft-fladt is 
oock Barta genoemt, 
Fn de Provintie Bemba light de Staat 

Congo, op eenen bergh ontrent 150. Ftali, 
aenfe mijlen ban de Lee, Daer is oock cenen 
hoogen Bergh / die ontrent 6. Franfe mijlen 
lang is / deſe is befet met beel Dorpen ende 
gehuhten daer meer alg 100000. FB cufchen 
op woonen. 

Geltalteniffc. 

Bp de oude is dit Want onbe woonbaer gez 
acht geworden / Want fp waenden / dat alleg 
wat onder den Zonam Torridam lagh / daer 
fp deſe ſtelden / ſo verbraut wag/ dat bet one 

bewoonvaer mogelijc was te bewoonen, Doch het blijkt 
geacht heb ⸗⸗ 
ben 

anders / want Eduardus Lupo Poꝛtugus/ die 
daer een langhen tújdt ghewoont heeft / met 
veel andere Portusiſeẽ /ſchrüft dat de Lotht 
daer fo gematight is / bat haren Winter den 
Roornfen Derflt gelijck íe ;fa datfer nimmer: 
meer van kleederen en hevanderen. De tops 
pen der Bergen zijn oock han koude bebzijt/ 
ende het regent aldaer 's Winters twee uren 
voor middagh ende fo veel na den middagh, 
alle dage, welcken vegen haer ſulcken hitte 
bp-bzengt/ dat deſe den Europiers aldere 
ontverdzagelchfteig. 
Wen nacht ende dagh ís bp boor 't gantfe 

Jaer gelijck. Sp hebben Haren winter, alg 
top onfe Lenten hebben/ ende begint ontrent 

Zupdt aen/tot de Cabo di Ledo. 

—— 

— — — — — — 
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Den 15. Maert / ende haten Somer in't mid⸗ 
den van September. Den regen duyrt daer 
bijf maenden naer een / als Apzillis / Mapus/ 
Junius / Julius / ende Auguſtus. Ende doo: 
deſen gantſen tydt en ſietmen nauwelijcks 
eenighe heldere Dagen; maer regent met ſeer 
groote dzoppelen / bie terftont bande Herde 
berteert ende in gefogen Wozden. Daer tegẽ 
fg ben Somer gants droogh / ende heeft ſei⸗ 
ben regen. 
Daer waept eenen wint/ dfe de Portugij⸗ 

fen Meftro noemen, die meeft altdts Daer te 
Lande woont: ende Defe Wint beroopfaecht 
meeft-tĳdts denregen. 
Men en bint in Ethiopien nimmermeer 

eenige Sneeuw op de toppen ban't gebie 
te/ teu fp aen den hoeck bande Cabo de bon- 
ne efperance, en op die Bergen / die de Portu⸗ 
giſen de Sneeuwbergen noemen. 
De voornaemſte Giviere deſes Tants ig. 

De Zaire, die upt het tweede Mepz vanden 
Nijl komt / ende is de grootfte ban geljeel A- 
frica: Zia mont is 28, mijlen breet / omringt 
veel E@plandekens/ ende ontfangt de Vambo 
ende Barbella. Daer na bolght de Giviere 
Lan Coauze, die de Rycken ban Congo ende 
Angola befgpoelt;toozts de Lelonda, die Cro⸗ 
coDiflen cfì Zee-paerden bocdt/alg mede cen 
Pig, die’tberken genoemt, ende fomwijl (a 
vet ende groot ig/ datſe soo, ponden op: 
weegbt. Det Zee-pacrt ig tanneyt / ende heeft 
wepniah hap2/fpringt op’tlant/ om te wepe 
den/ ende Keert des daeghs Wederom int 
water, De Afritanen temmen fomwülen ee» 
niahe/ die ſeer (nel zyn maer moeten Bun 
wachten ban diepe Ribieren ober te paſſe⸗ 
ten/ want fp Gun Pan ſtracks Weer nade 
avont ſchieten. In deſe Aiviereu zijn oock eer 
nige Zee⸗ Oſſen / die Wel eenige baghenop’t 
Lant levende blijken. Á 
Den oberbloet beg Waterg/ gheboeght 

bp de hitte / die door de Gebupsfelap deg fong 
berootfaecht wort/ maáecht dit SLant feet 
vruchtbaer in Krupden / vruchten / planten? 
Oeft / ende granen / weltke noch grooter zijn 
ſonde / ſo der Inwoonderen vlijt des Hante 
nature te hulpe quam, eri 

Door eerft ig ín De Pzobintie Bamba eert 
Bergh/ daer veel Stlver / ende andere Me⸗ 
tacl-mijnen fn gevondẽ worden. t Heeft ooch 
Beel Wilderniffen ende Äibieren/ ende daer 
in veel Olpphanten / die (tot Haren halven 
Ouderdom groepende) feer groot 3ijn/ ende 
teven gemepulick Wel so. jaren; welckers 
grootheydt oock bekent kan Worden upt de 
tandẽ Die ſonwijlẽ wel zoo, pont Wege: Bare 
oogen zĳn weynigh kleynder alg eené Turck⸗ 
fen Schilt / ende famwijlen Wel 6. voeten 
lang/ovaels-gewûfe/met de welcke al oock 
met de ſteert fp de vliegen ban Haer lijf jagẽ / 
cnde dooden. De oude hebben Wel bermift 
geweeft/ dic meynden / dat de @lpphanten de 
Kup-fchijven niet bupgen en konden/ ende 
om te flapen tegen de Boomen leunen moſ⸗ 
ten / waer doot de vangt licht biel, Want men 
fietfe oock op Boomen klauteren/ om blade 
ren af te plucken/ ende feer lage buecken/ om 
upt kleyñe waterkeng te drincken. 

Dier zijn oock Tygers / ban fodaniger for⸗ 
me alg wijfe afgefchilbert fien: Sp en fullen 
een witte menſchen aen taften/ maer wel be 
warte/ alfo dat in twee ſlapende / d'eene wit / 
ende d'ander fwart/ bevonden is· 
So haer ben honger druckt / fullenfe oock 

en de tamme — —— D —* 
ongo noemenſe Engoi. Men ſepdt / dat de 

Tt iij oxelen 

Een gebupe 
rigen vegen 
ban bf 
maenden. 

III. 

Iv, 

Deel Olp⸗ 
phanten cne 
be Tpgere 
Dieven. 
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orelen ban dit Dier vergiftigh zijn/dat fo Wie 
dacr af eet / geheel bul ſterven ſal. 

Get Bier: Daer ig oockeen Dier/ dat (p Sebre noe⸗ 
Zebra gher men/ende geheel gelijck een muplpaerdt/ bez 
noemt, enbe 

zin bjeemt 
bapz. 

Serpenten 
ban 25. boe⸗ 
ten lang. 

halven dattet voort-teelt ; ende heeft een 
bzeemt hape / want van het vugge-been af tot 
den bupek tae/ heeft'et drie ſtrepen Van bere 
ſcheyden verwe / namelck/ wit / ſwart / ende 
geel/ ende dat met eenfo gelücke propoztie / 
dat elcken bandt drie Vingeren breedt is. Dit 
gedierte heeft alle Jaer Jongen / is wildt/ 
ende uptnemende (nel/ fo datde Poztugüfen 
een ſpreeck⸗ woordt onder hun hebben fo (nel 
als een Sebre, 
Men Lindt'er noch andere Berften/ Waer 

van de fonunige zijn alg eenen Os; andere, 
Die fp Empalanges noemen/ zijn Wat kleyn⸗ 
der/voorts zijnd'er oock wilde Buffels / ende 
Wolven die feer berde rupckẽ konnen. Daer 
zun oock Doffen/ Berten/ Bepten/ Wonijné/ 
ende menfghte Haſẽ / vermits die albaer niet 
gejaeght en worden/ alg hier te ILande. Do 
ſynder oock veel Civet-katten / Die fp beel 
tam maken/ om’tpzofitg wille. 

Daer zjn berfchepden foorten ban Ser⸗ 
penten ende Slangen/ Welcker (ommige 
dickmaels 25. voeten lang zyn / eñ bf beeet/ 
hebbende cen breeden bupch ende mont/ fo 
datfe oock Wel ecn geheel Bert inflocken/ of 
biergelijck Dier. Tevenſo welopd Aerde / 
als int water. Wanneer fp hun fat gegeten 

hebben / begeven fp haer te laep/ ende Dan 

Ban een 
feker ghe⸗ 
bleugelt 
Wiss, 

wozdenfe Van D'Fnwoonberen Jedoodt/ die 
haer vleys eten / ende veel leckerder houden 
alg Dogel-bout, À 
Daer zijn oock Slangen / die fo benpnigh 

zün / dat wie ban Haer gebeten wordt / binnen 
25. Uren ſterven moet. 

Vooꝛts ſietmẽ daer Dieren / ban de groots 
te eens Rams / die gevlegelt zyn als Drakẽ ⸗ 
hebben een ſteert ende langen beck / ende beel 
rptanden daer ín. Leven van raeuw vleys/ 
Hebben twee boeten / een roſſen hup die met 
roodt ende blacuw geſchakiert Wordt. 
Ben vindt'er oock veel Binnen ende Kalce 

koenen/ Paeuwen / Ganfen/ Endt-bogelg/ 
tamme ende wilde Patriifen/ Faſauen / Dup⸗ 
ben / @osteldupven / Arenden / Dalcken/ 
Sperwers ende Pellicanen; oock groene ens 
be grüſe Papegaepen / alg mede bloedt- vo⸗ 
gelg ; ende een ſeker kleyn gevogelte / dat ſoo 
Wel ſingt alg de Canarpen. 

Wet Landtfehap Congo heeft oock beel 
Olpphanten/ ende Swanen / alg oock: Loes 
pen / ende meeft alle ‘thaotmoemde gedierte, 
Daer groept ootk veel Kriſtaels ende Me⸗ 
talen’ daer ban d'Znwoonderen 't Vſer voor 
t befte houden. ‘ 
Op dien grooten Bergh ín Bemba waſt ale 

berlep vzucht / heeft fchoon water/ Dat oock 
ben drinckenden niet en befchuldight; oock 
altĳdt groenblijvende Boomen; Het Landt 
daer rondsom gheeft alderlep Granen ende 
voornemelúck dat ſy Leuco noemen/ ende 1d 
gelück het Moſtaertſaet / alleen een luttel 
grooter. Dpmalen't met de Bandt-meulen/ 
enbe geeft fchoon ende wel-fmakendt Deel; | 
het broudt ig fo gacht Alg ons Tarwẽ bꝛoot 
cude bandit Bedodt wordt ober al in Congo 
beel gegeten. Daer groeyt oock Geel witte 
Milie ofte Gerfte/miefe noemen Mazza Con- 
go, bat is gracn van Congo. Ende hoe wel 
datter oock veel Turchfe Tarwe ende Äris 
gro pt/ fo iſſe doch wepnigh geacht. Det fel- 
be Handt Heeft oock veel vrucht-dragendt 
geboemte: daer het gemepn volck ſich mede | 

| 

onderhout / alg Cítroené Limoenen / Bana: 
neg/ofte Indiſe Vpgen / wiens ſmaeck ving- 
ſoet is ende goedt voedſel geeft/ oock door 
veeſheydt niet en beſchadight. 

Det veldt heeft oock veei Palm-boomen/ Groot 
van De welcke ſommige Dadels / ende andere Proft des 
Indiſe Noten dragen. Daer is noch eẽ ander bm 
fagh van Palm-boomen/ die de twee andere Neu. 
gelijck ig / ende Daer ban ſy Win / Olp/ E⸗ 
dick / Pruchten / ende Broodt krijgen. De 
Olpe halen fp upt’tbinnenfte bande vrucht / 
als upt de Olijben / ende ís gelijck als onfe 
Boter / doch een wepnigh na den groenen 
ftende. Sy gebrupeken díe ín plaetfe vanBos. 
ter ende Olpe om te branden. Ben Wijn 
Perſſen fp upt de toppen Van de Boomen/ 
daer een Witte/ klare ende berffe natrighepdt 
upt locpt/ ig eerft ſoet maer bewaert ſnde / 
Wozdtfe fup2/ ende dient tot Edick; Alg defe 
vochtigheydt berg ingenomen wordt / iſſe 
ſeer goedt tot de water Jooſing / fo datmẽ ſeer 
weynigh volck aldaer fiet met ſteen ofte gra⸗ 
beel gequelt; maeckt oock den Heel-deincken: 
Ben geheel dronchen. Pet broodt nu wozt ges 
maeckt ban de kern des vruchts / die algeen 
Nmandel-kern í8/ maer wat harder / ende 
alle befe vrucht is ban binnen ende ban bups 
ten groen, oock raeuw ende ghefoden ban 
goede fmaeck. À 
Daer ig boortg een groote menighte ban woftegere 

FBedicinate bpuchtenende Kruyden / die ſeer Steen-bere 
lieftĳc om eten/ ende gefondt om in te nemẽ gen. 
zijn. Mẽ bindt'er oock veel Meloenen / Come 
oen ende diergelicke vruchten ín ober⸗ 
vloedt. 
Men ſiet'er geheele Bergen van ſteen / die 

ſo ſthoon is alg ben Marber· ſteen; oock gez 
heele Bergen ban Jaſpis ende Porphyr ſtet 
als oock witten Marber / ende Andere ver⸗ 
wen: Ende deſe Marber wordt te Romen 
—— Marber- ſteen van Numidien ende 
Africa. 

Daer waſſẽ oock ín ſommige ſteenen Hpa⸗ 
rinthen / die lichteljück bande andere geſchey⸗ 
den foude konnẽ worden / ende daermen oock 
wel geheele Pilaren ende Obelifguen ban 
maken foubde konnen, Daer zin oock Gotſẽ / 
daer groen ende geel Koper ingroept, 
De Kiviere Sarre , die wel s. Gtaltaenfe 

mijlen breedt is / loopt wel 14; of 16, mijlen 
Diep in Zee; fonder eenmael zijn ſoete ſmaeck 
onder ’tfoute water te verlieſen / waer aen de 
Zee-lupden Kennen konnen waerfe zijn. Op 
deſe Rivier Konnenfe oock wel tegenfiroom 
op-feplen/ tot s. Bijlen inwaerts/ daer dan 
eel felle ende Aindende wateren vallen / alg 
inden Nijlende Danouw doen. 
De rbierLelonda,bfe langgdeftadtCon- 

go bloept/ is / meeſt tüdts / nadatbhetreger 
nẽ op· hout / droogh of met weynigh waters. 

Aen De Bebiere Loanda groept een Wons man den 
derbaerlijcken Boom / Enfanda genoemt / die boom En- 
altijds groen is / ende wondere deughdẽ ober fanda, die 
fich heeft. Sine tatken waſſen hoogh op / en⸗ Lynwaet 
be neder-dalende wortelenſe wederom in de dracght. 
Aerde / ende vermenighvuldight daer door 
feer. Op de eerſte Schorſſe deſes Booms / 
groeyt een fcher gedaente ban Lijnen/twelce 
ke gefupbert 3de / Dient om voor 'tllechte 
volck kleedingen te Maken. 3 ì 
In de Zee stjn veel ſwarte Walviſſen / die 

tegen malkanderen dickwils vechten / ende 
dooden; die dan van de Inwoonderen geviſt 
worden / ende haer het vet afnemende / men⸗ 
Ben't met peck / ende teeren daer hare Sche⸗ 
pen mede, Men vinter ooch Speot / ri 

Td 
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Dteuren/ Kreeften / ende dierghelijcke Wiſ⸗· Olmpljants-tanden. 
feu veel. 

Hare Zeden. 

* D'Anwoonderen deſes Lants zĳn ſwart / 
alhoewel ſommige Pzouwen een wepnigh 

niffe der gne geelachtigh zón. Hebben meeſt ſwart ofte 
woonderen. Toft hapy: Sijn vanmiddelbare geftalte. Baer 

oogh· appelen zijn (wart ende Zee-groen: 
Hebben Dicke ſippen / doch niet fo ſeer alg an: 
bere Mooꝛen / ende oock fo leelijck van aen? 
geficht niet alg bele andere (Warte, 
Die van Bamba zĳn fo ſtertk / datſe eenen 

slave midden deur hacken fouden/oock wel 
een Oſſe met eenen Slagh het hooft af hour 

en. 
De hupfen zijn ober al feer laegh ende enq/ 

niet dooz gebzeck ban fleen/ Wout of Kalck/ 
maer dooz ghebreck ban wetenfchap/ want 
daer noch Timmermanof Metſelaer en ig/ 
maer elck ig zun epgen. 
_ Die Lan 
inplaetg ban gout ofte gelt / ende driven 
daer mede al hare Koopmanfchap. _ 
De Eplanderg fn de Aibiere Zaire oor: 

Geftaltes 

loghden eertüdts op Schepen / bie fp van | 
Schorſſen van Boomen maeckten/ende zyn 
fomwilenfo groot / datter wel twee hondert 
maninkondeftaen, Deſe doen fp met Kies 
men feet (nel voortgaen / ende alffe vechten 
moeten/ latenfe de riemen ftaen/ ende ghes 
bzupchen baren Boghe tegen haer panden. 

De Wrouwen in't Eplant Loanda , alffe 
Moſſelen om de Schelpen vanghen willen / 
gaen met een Mande in Zee/ ende ſcheppen 
Die bol Sants / daerſe dan de Moſſelen upt 
lefen/Die feet Berfchepden zijn Maer de Wüf⸗ 
jens zjn De fchoonfte, Ende die Worden daer 
gebzupekt (alg gefept 18) in plaetfe ban gelt/ 
Gout/ ende 
hebben oock Zepl ende Boep-fchupten van 
Boou ſchoꝛſſen ghemacckt. Ende konnenſo 
wel fwenunen/ datſe de gantſe Wijdde tot 
aent vaſte Lant / wel zomplen breedt zijnde/ 
Konuen dverſwemmen. 
„Alle deſe Anwoonderen zijn ſeer geneyght 

tat den bzeembelingen pets te onſtelen / maer 
haer epgen bolck niet: gelijck ooch de Vrou⸗ 
wen tot bp- flapen/ doch liefft met de WDitte/ 
ſonder Gp eer ofte veputatietebencken. 
Mannen ende Dzouwégaen meeft bloots⸗ 

boofts/ het hap? aerbighineen gevlochten: 
Doch ſommighe dzaghen Hoeden ban Noot⸗ 
fchelpen/ofte Baften ge blochten. Sommige 
dragen oock een grooten Bog bederven aen 
hacer Bap? met vſerdraet gehecht; ende dra⸗ 
gen {ware Aingen aen Dare Oozen/ fo Rang 
alg Dzouwen, 
ere hleederé zijn meeft ba Boom· ſehoꝛrſ⸗ 

en / behalven dat vele nude Portugiſen bez 
ginnen nate volgen / ende de Prouwen dra⸗ 

— 

bare Beenen/ tot een cieraet; Daer in haer 
oock veel Man volcks navolgbt. 
…Spllapen op Matten op dð Aerde; Eten 
berſchepden vruchten / oock Lig ende vleys/ 
bat ſyal onder een in eene Schotel menghen. 
De vooznaemſte onder haer eten meeſttijds 
alleen op Matten. Dp doen haer gevoegh 
nimmermeer op d'Aerde neder/ maer gravẽ 
Diepe Luplen / ende ſetten eeu flock daer voor / 
om op te ſitten / ende haer dinghen alſo te ber 
ſchitken. Dare Trommels zûn beneden final 
enbe boven wödt; ende haer Flupten zijn ban 

ongo ghebruycken Schelpen ' 

Silbver. Ende deſe Eplanderg | 

gen Pſere / Kopere / ofte Tinne Ginghenom | 

| 
Dit ailes word meeft aldug ten platten 

Lãde gevrupckt/ dorth inde Steden gebrupe⸗ 
kenfe wat meerder geſchicktheyt eñ welluſt. 
D Inwoonderen vAn Congo teren hare 

Honingen ſeer / fo datſe oock de ſtraten daerfe 
langs paffeeren moeten/ begen ſullen. Bet 
Man · volt inde Stedẽ / volght eenighſins den 
Poꝛtugijs/ſo doet oock het Prou⸗ volck / dat 
ſich oock wel met Fluweel / (de ende Gou⸗ 
de Ketens bekleedt, ſjnde maer een wep- 
nigh ban bermogen; evenwel vas noch 
beel flecht eñ arm bolck geheel naeckt/ niet 
dan de fchamelhepbt bedeckt houdende, 
Ben Kkoningeet op de Portugüſe manier 

rte / ende doet vecht in't openbaer/ ende dat 
met wepnigh woorden. 
De Loetifanen gebruycken Fluyten / waer 

op ſommige ſpelende / andere den JBozifkens 
dans danſſen / ende dat met een aerdige aen⸗ 
lockinge ende behendighepdt. 
Elck ig een Werbarift/ende kent der Krups ick t 

den krachten/ ende is zin epgen geneef-mee= alter zin 
fter. De kortſe geneſen ſy met gefioten Dans epgen ges 
dal-hout/ ende de hooft-pijn met Ader-laten: hees · Mee⸗ 
Sp purgeré haer met een pouder/ gemaccht ſter. 
van ſekere Schorſſe vaneen Boom, 

Rijckdom. 

Haren Aückdom kan genoegh beſpeurt 
Worden upt be veelheydt der Goudt / Silber / 
Koper / Kriſtael / Per ende andere Metael⸗ 
mijnen; als oock upt de veelheydt ende onge⸗ 
loovelücke menighte der Olpphants· tandẽ 
die hter beel verhandelt worden: Hoo oock 

VI. 

upt de Civet⸗ Katten / ende andere Dieren. —* 
Hier upt / ſegh ick / kau haren Kückdom gez 
noegh afgemeten worden, erde moetmen 
gewiſlijck oordeelen / Dat deſen Koning een 
uptnemendt machtigh Monarche is. 
Int @plandt Loanda fg een Moiwerneur 

geftelt / die gade laet op be viſſerpe bande 
Moſſel ſchelnen / Die hem (nadienſe d In⸗ 
woonderen in plaetſe van geldt verſtrecken) 
níet wernigh op enn brengen. pars. 

Wier Wozdt oock grooten handel in ſſaven 
gedreven / die de Portugijſen veel op-koopen/ 
om fn andere Landen te verboeren: Alp me⸗ 
de het WBaften-lijnwaet/ dat daer rontg-om 
Wel begeert. ig. 
Ben Konfng van 53 moet deſen Ko⸗ 

ning oock jaerlichfe geſe hencken ſenden / die 
hem boor een geftelde cijng. verſtrecken 

Macht. 

Wet voilck Hier te Lande / behalben dattet 
ín grooter menighte is / heeft noch eẽ be quae 

ze handelinghe in de wapenen ende tot den 
Ooꝛlogh. Aochtans en zünder geen ficden/ 
noch op de Frontieren Geen Dterchten; dieg 
foudenfe cock Die van Europa moeten wijcké/ 
doch Ja aebupzen geenffing/ maer heel eer 
pger-trrffen. k 
Bamba fg alg het Bolwerk deg Kick g/ 

vermits de Lupden daer alber-couragteufte Welcken 

VII. 

zijn / ende firydtbaer/ om datmen van daer ende boedae 
altijdt de Bcbellen gaet beoorlogen; So kan Haer DOOR 
doe den Koning/beg noot Zijnde/Wel 400000. — HE 
Mannen bp een beendhen/ op haers Kants joe van 
Wife gewapent. Bare fwaerden zijn der ſwit / noaot bp 
feven Slagh-ſwaerden ſeer gelijt Die fp (ver ⸗ een kan 
mits hare ſterckte) feer Ue Ben te pas bjengen. 

5 en, 

Ná 



Vil, 

De mantes 
ten Des ooze 

dogbs ban 
die van 
Congo. 
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len. Defe verſorghen Haêr de Portugüſen. 
Bier bencbeng gebeupchêfe oor have Bogen/ 
enBe Dehilden/ die ban Schorꝛſſen van Boo⸗ 
men gemaecht zijn. 
Den Gouberneur van Batta hout ſekere 

Atquebuſiers / die Giaquas, Polckeren langs 
den Nijl aen den Oof}-zijde/ ín Dwang hour 
bet; want befe niet anderg en doen / als het 
Tant met geftadige courfrente Quellen; waer 
om de Fnwoouderen (door een Moſquet⸗ 
fchoot ghewaerfthout zijnde, Die feer verre 
gehoort kan wozden) haer altijt reede ende 
Gp be wapenen moeten houden. 

Deſe Provintie kan Wel 7o.of 80. dupfent 
Wel gewapende Mannen ten oorlogh fend; 
Waer upt geoordeelt Ran Wwozden/ volgheng 
het getaldefer twee genoemde P 2obintien/ 
Wat ban be andere is / ende Wat dein Koning 
te faimen brengen kari. 

‘Gouvernement. 

Fn Peder Probintie hout den Honing 
ten Öouverneur die zijn ordinariſe woon⸗ 
plaetfe ín de Wooft-ftadt deg (elen Tants 
Hout. Fn alle deeg Provintien zijn heel Dees 
ren / doch kemien den Koning alle ende alleen 
oop abfolur t Deer ban alles watſe beſitten. 
Defe Weeren Worden alle Mâni genoemt/dat 
ie/Deer te leggen. Den Koning en oopbeelt 
na gheen befshsehen Wetten/ maer naer bet 
oude gebruyck / ende tmeeſte gelijck, 
De manieren van Die Lan Congo Índen 

oozloah zijn fodanigh. et ig alle Woet-bole/ 
ende die verſprepen of herflupten haer na de 
ghelegbenthept deg plaets; of beplen haer in 
beel hoopen. Het Bepz marcheert ende wozt 
gegouberneert na de tepchenenende tet gee 
roep dat ban den Generael Homt/ die in't 
midden is; want tot peder ding / alg keeren/ 
wenden / aerfelen/ Aupten/ openen/ bechten/ 
etc, is aleen bpfonder teprké eñ geroep, Tot 
Dele tepchen-getvingé worden gebruyckt drie 
Booznaëfte Iũſtrumenten; Serſtelit een In⸗ 
ſtrument ban hout/ bat een vreeſſelick getier 
maect fo daex opgeblafé wozt/ofte Dot trome 
melg’ obertrocken met eé bel over eẽ ſchorſſe 
teng hollen Booms / daerſe met pvore ſtockẽ 
opſlaẽ. Daer naer hebbenſe eẽ drie hoeckigh 
Inſtrument / twelck van Pere platen ghe⸗ 
maeckt is / dicht ín een gevoeght / ende wort 
met houte ſtocken gellagen. Ten derden ge⸗ 
bzuptkenſe Olyphants tanden / die holzin / 
daerſe een oorioghs geluyt op uptflaen/ dat 
dapper de herten ende ghemoeden entoura⸗ 
geert ende ophitſt. 
Wan deſe driederley ſoorten moet den Ge⸗ 

nerael een groote menighte mede⸗brengen / 
ſo geene ale Rlepne/ om ín groote ende Klep- 
ne hoopente ghebruycken. So hebben oork 
be Soldaten haer epgen teycken onder mal- 
Beren/ Want de boorfte zijn ghemepnlijck be 
diſpooſte Mamen / die int midden des ſtrijts 
den anderen moet gheven / ende met haer 
Klockſkẽs waerſchouwen hoe fp het gevaer 
ontkomen moten. : 7 
Fu gants Congoen is uiemant die pets 

engen heeft/ oft Die var eenigh Ding diſpone⸗ 
ren Ban ten voordeel bande zijne, aengeſien 
Dat alles bert Koning tochehoozt/ dat neemt 
ende geeft dient Dem belieft, Defe wet moet 
oock felf ded Konings kinderen gehoorſa⸗ 
men; fo dat / fnbienfe ben Benning jaerlijcks 
gaven / datſe hem ſchuldigh zún/ (ouden ban 
alles watſe befieten/ ont rooft moeten blijbé, 

| 

Verhael van den Stact 
Den Gouberneur ban be Provintie Batca, 

die ban Koninglijcker af-komft ig/ fit altüts 
beunft aen den Koning / ende heeft fn raet⸗ 
ffagen fodantge macht/ dat niemant hem fou 

Sroot 

fen des 
derven weder-fpzeken, Ende eet ſomwijlen Souber⸗ 
aen deg Konings Tafel / doch over eynde neurs van 
ſtaende / welcke eere ſelfs des Konings kin, Batta. 
deren niet en mach gebeuren. Bp boert oock 
Flupterg ende Speelderg op andere Inſtru⸗ 
menten met hem/ even ghelijck den Koning 
doct/ ende Heeft een Privilegie / dat hp Ar⸗ 
guebufferg ín zijn Gouvernement Houden 
mach / 'twelck oock den Konings kinderen 
niet gefchteden mach/ díe men alleen vreem⸗ 
De ILúf-fchutten geeft. £ 
Men fiet wepnigh Het leen berliefen/om 

criminele ſaken / indien py Congeois 
met eenPoztugijs berfchil heeft/Die wozt gez 
oozdeelt na de Wetten in Portugael, 

Godts-dientt. 

Alhoewel be Chzifteljcke Geligie alhier 
inge voert is / op fommige plaetfen/ fo is het 
Lant doch vol Afgoden dienaers / Waer Lan 
D'eene de Sonne/ ãls des Maens Man / ende 
de Mane als des Sons Vouwen / aenbid⸗ 
beu. Andere aenbidden wederom de geſßz. gez 
bleugelde Bieren; Sommige de Aerde / alat 
Moseder ende Woetfter aller dingen: Ende in 
diergelijcke fotte Superftitien is dit gantfe 
Voltk gheheel verſopen; fo datfe midden ín 
haer gefoobe naeuw weten watfe gelooben, 
Vp fullen den Hefer int kort een weynigh 

openings doen/ hoe het Chriſtẽ · geloof aldaer 
íngbeboert fg/ doch Bappelijck vervoert ens 
de ban d' Inwoonderen noch trager onders 
houden woet. 

Ioannes II, Koning ban Portugael uytghe/ 
fonden hebbende eenen laques 

IX. 

ano alg Cas — 
piteyn Generael / om de kuſten ban Africa ghetoef in 
te befeplen/ is epndelück ghe komen fn be Ri⸗ deſe Landen 
bíere Zaire,daer hp aen’t Lant tredende / het geboert (a. 
bolck ſc hoonder gevonden heeft als fn dan⸗ 
dere Provintien / ende epndelijck in 't Hof by 
den Koning ghegacn is / daer hp wel ontfan= 
gen zijnde / in't wegb-repfen bebalben cenen 
Ambaſſadeur oock Beel Edel-Iupden kinde⸗ 
ren met hem naer Portugael geboert Heeft/ 
om aldaer in de Ehríftelijckte Meligie geleert 
te worden / ende dert Doop ontfangen heb⸗ 
benbe/zijnfe met eenige Portugijſſe Prieſters 
Wederom naer hupse gefonden; van des Koe 
nings wegen bp haer hebbende een treffeltjce 
Ke Ambaffabde, 
De Priefterg/ zÜnde vander Dominica: 

nen Oiden / te Congo, ghekomen zijnde/ bez 
keerden eerft den Dom deg — met 
zijnen Sone. Daer na wiert den Koning 
met de Koninginne ghedoopt/ ende liet cen 
Tempel bouwen onder den naem Lan Santa 
Cruce, Ondertuffen Wierden cen Grooten 
Boop Afgoden verbrant. Den Koning wiert 
Joannes vernoemt /zijn Weouwe Elconoria, 
cube zijn outften Sone Alphonſus. 

Dit ging aldug een Wile thtg een voorts / 
ende bouwden eenige Kloofterg ende Merce 
ken boor Daer; De Stadt Congo vernoemdẽ 
fp Santo Salvador; eñ trockẽ bele Luyden ct 
gifté tot haer. Maer na het af ſtervẽ eenfger 
Honingen/ ende ver loop des tijdts / ooch dat 
befe Preech-heeren af⸗ ſtorven / Heefter ale 
temetg ín voeten gheſtaen; de een Broeder 
tegen d'andere zijnde, Sp hadden oock eenen 
Bertgi-bifrchop in't Eplant van S. geer 

ddie 



des Conin gs van Congo. 
Die in dit Lant altút een Biſſchop verſorgh⸗ 
be; Doch be trage ober-komft der Prieſte⸗ 
ren/ het geweldigh tegenhouden deg Tants⸗ 
voltks / die haer oude Afgoderpe om eénicue 
We niet berreuplen en wilden; alg mede de 
opzoerighept der Wijben / die met een Man 
niet te bzeden en waren / oock niet ſonder 
JBan wilden zijn; heeft de fake feer tegen gee 
Gouden ende verkort. 

Epndelück / zinder eenige Jeſuwpten ge 
komen/ die fnt plant Loandaeen Content 
gefticht hebben/ upt welcke fp noch teghen⸗ 
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wooꝛdigh daghelijcks eenige ín't bafte ant 
fenden/ om onder defe Bepbenen te pzedichë; 
Dan het Polck wepnigh ofte geen berftande 
han de Latijnſe ſprake hebbende / ende upt 
een ongebonden leven ín een alte nauwe ene 
qighept niet wel konnende tredẽ / begeeft ſich 
den eenen dagh wel tot haer/ ende Keert den 
Anberen dagh wederom tot de oude gewoone 
te, Laten haer oock heel meer upt nieuwice 
hept doopen/ dan upt een baft geloove, vers 
míts het daer ober al meeft een fchielaog ene 
de oploopende Lolckfken ig- 

Verhael ban den Stact 
des Keyfers van 

MARROCCO ende FEZ. 
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Kort Inhoudt. 

1 Olght een Verhael van een ſtadt Die twee bermaerde Koning: 
vijcken begrijpt, ende eerſt van de gelegenthepbt ban Marrocco, 
zijne verdeylinge in (even Landtichappen; ende eert van De Pro⸗ 

bintie Hea, zijn geenfen/grootte/ ende boopnaemfte Steden. 2. Wan de Pro⸗ 
bintie Sus. 3, Ban Marrocco, 4,Ban Guzala, s. Dan Ducali. 6,Dan Hafcora. 

7. Dan Telde. 3. Derdeplinge deg Koningrijcks van Fez in 7. Provintien / 
ende zijne grootte / grenfen/ ende voornaemſte Steden. 9.Ban Tenefma eer⸗ 
Re Pzobintie ban Fez ende zine grenfen. zo. Wan de Pꝛovintie Fez, zijne 
lengde ende breede / oock van de treffelijcke Kadt Fez, zijne Moſqueen / toc 
zoo, t0e/ oock zijne Galt· hunſen / Collegien / Baedt · ſtoven / ende andere meer 
Kotteluche ef treffeliche gebouwſelen· 11.2Ban de Provintie Afzar. 12. Van 
Elhabeth ofte Ellabat. 13. Dan Exif. 14. Gareth. 15.Chauf, 16. De hoeda⸗ 

nighendt 



668 Verhael van den Staet 
nigheydt des Hands deler Provintien / ende ban haers Lands vrucht⸗ 
baerheydt / in Olpe / Honigh / Was / Duncker, Gepren-haprende Goudtmij⸗ 
nen; ende hoedanige Sieckten alhier dommeren. 17. Verſcheyden opinien 
van de akkomſte deſer Barbaren / van ouds her vermaerdt / obermits hare 
ſubtijlhent des vernukts m de Medeciune· Hare oude manieren: aenbidders 
Der Sonne erde mane; ende hare vervloeckte nacht-offerhanden. 18. Hoe⸗ 
danigh De nature is ban Die van Fes ende Marrocco. 19. Dan de waan-pPlact: 
fe Der Arabiers in de Wilderniſſen / ende hoe fp Daer eben. De kleedinge dee 
fer Lupden / foo Van Drouwen alg Mannen. zo. Belonder berljael Her ſeden 
ende mantere van leben der Provintien ban Marroceo, Hare ſpuſe / kleederen / 
etc. z1. Deden ende mamere ban leven der Anwoonderen ban Fes,ende voor⸗ 
nemelijch de beleeft hendt der Borgeren Lan Fes Gare fchoont Baedt · ſtoben / 
Galt-huplen / etc. 22. Dare ſoortẽ van Vooꝛ:ſeggers/ Philoſophen / Chimiltẽ / 
ende Toovenaers. 23. Waer in deſes Lands Kijckdommen beſtaen. Des 
Princen Kyckdommen beſtaen in Thienden ende aller Bruchten eerſtelingẽ; 
in Tollen op peder Bunder-Lant ende peder Perlſoon / die tot zijn onmondi⸗ 
ge Jaren gekomenis / Gp (p, Douw ofte Man; in Cijnfen op verſchenden 
Steden; alg oock in te Succeſſien der nagelaten goederen ban De Gouderz 
neurg Der Provinten/Dat hp na haer doodt aenlaet, 24. Waer in deſes Lãds 
lterckte / ende des Princen macht beltaet. z s BAt welcken huyſe hyis / die tez 
genwoordigh ever Marrocco ende Fes heerſſẽ. 26. Ben Kaedt des Konings / 
ende de Kamer ban Julſticie in Marrocco geltelt.27 Het Hof ende de verkieſin⸗ 
ceder koningen ban Fes, de Officiers, / Kapitepnen / ett. Ende welcke ordre 
by hun gchouden wazdt/ als Den Koning te belde trekt. 23. Dan den Gou⸗ 
verneur / Kichters / Pachters / etc. inde (kaat Fes. zo, Wer Mahometiſdom in 
Berfchepden lecten Lerdenlt; ende Wie De wet Mahometis in Barbarien tn Betz 
boert heeft, zo. Dan de inboeringe der Joden in De Wijcken ban Marrocco enz 
De Fes : ende Den ellendigen Dtaet der Chatten Hagen in Defe Landen. 

rocco, Ducali, Hafcore, ende Tedle, VERL B (ullen nu ban een Landt 
6/2 berbhalen/ Dat ſchier nimmer⸗ 
sle meer ín Wefer en kan blijven / 

> ende dat oock tfedert Wepni- 
ghe jaren foo bele veranderin⸗ 

@Oceaenfe Dee/ ten Supden aen den Bergh 

Jas gen gefmaeckt heeft) dat het bp 
na boog Dien ongeloovelyck is / Die niet met 
een groot getal goede getupgeniffen verſe⸗ 
Eert en is. Dit en zijn oock geen Wzeemder 
lingen / Die dus tot haer berderf uptftaen: 

Wie de gez Maer Het zijn Princen upt eenen hupſe / geko⸗ 
re zón / Die men tot de Heerjchapppe Door dupfenderlep 
n Marrocco boofe Srhelm-ftucken/ die ſtadigh tegen elc⸗ 
nde Fez DE Bander ftrijden/ ende malkanderen met beurs 
geſtadige 
derwerringe 
aenvichten. 

ten verjagen. Want MuleyCidan,dfe nu Kep⸗ 
fer Ban Marrocco ig / waſſer ober wepnige 
Gaten uptgefielt/ ende nu ig Muley Cheq, die 
het doen ingenomen hadde / is nu met eenige 
Moꝛen in Algarba in Portugael gevlucht / eũ 
ſynen Sone Abdulla is nu op ‘tgeberghte om 
een menighte Arabiers te hergaderen / ende 
op Muley Cidan fe komen fro2té/ om hem te 
comé alg haer gefchiet fs: Eñ dit falfo lange 
dupren alg Muley Cheq , Muley Abdalla, en= 
de Muley Boufers ín ’t leen fullen zjn. Laet 
ong nu tot de Beſchribinge felfg Komen. 
Den ſtaet vanden Serrif, tweickh het gantfe 

Maurítaniam’ T ingitinam begrijpt / ſtreckt 
fich bande Cabo Bajador af/ tot Tanger toe/ 
ende Han de Atlantiſe Zee af tot oberde Ni⸗ 
viere Mulvia: In defe ſtreüe zijn De twee 
Bermaerde Bontnardeken Marocco endeFez. 

Marocco fg gelegen tufTenben Bergh Ac- 
las ende de Atlantiſe Zee / ende tretkt den 
naem van zijne boornaemſte Dtadt/ aldus 
genoemt, Wit Wijck Wozt bedeplt ín 7. groo⸗ 
te Provintien, alg Hea, Suz , Guzula , Mar- 

Si een Black ende effen belt; was eertübts 
amufis ghenoemt/ ende lept opde Aiviere 

Tenfilt, Is weynigh ofte níet bewoont / want 
de Borzgheren gehoort hebbende dat de Ara⸗ 
bierg de Stadt berkoopen Wilden aen de 
Poetugijfen/ Wilden ontvfuchten; maer zijn 
meeft met dẽ ſwaerde deo2-regen des Jaers 
Lsi4, Defgelijekg Wiert Teculet gehandelt / 
twelck een vücke ende ftercke Stadt was/ 
met een fchoone haben aen de Dee; Hadechis 
is uu oock bp-na gebeel berwoeft. Det Fort 
Tleufugaguen fg Dit ontſprongẽ / doch Tenent 
beeft mocten vallen ín de handen der Poz⸗ 
tugüfen. DÀ 

Behalben defe plactfen zijnder noch Te- 
felgder, Tagteſſa, Denet ende Culeihat Elmu- 
tídin, fó geel alg’tFortder Difciputen, overe 
mits / bat éen feher Ketter in de Mahometi⸗ 
ſe Wet hem aldaer met zijn Diſtipulen ont⸗ 
houden hadde/ eñ den Koning ban Marrocco 
tegen-geftaert hadde. Daer is noch de Stadt 
Igwlinguiguil, gelegen op het blacke ban een 
Bergh/ daer de naturele Inboorlingen bau 
Africa haer tegen de Arabiers ſterck maken / 
met de welcke fp in geduyrighe oorloge zijn. 
Poch light op de kant ban de Zee de fladt 
Teferhne, met een goede Haven boo, klepne 
Sthepen. 

Pet Vorſtendom ban Suz is nu tot een 
Koningrück opgericht; ín plactfe dat het/ , 

, cer den Serif hein tot Koning ban Marrocco zen, 
op-wierp/ maer een geringe heerldckhepdt 

en wag. 

Hea grenft ten Weſten ende Noorden de De Pro⸗ 
bincia He⸗ 

Atlas, ende ten®often aen de Giviere TIvale. Ende zyne 
De outfte ſtadt alhier ig Tedneſt, geleghen —— 

ih 
Suz ende 
ne tes 

e 

me 
teben. 
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ui. 
Marrocco 
ende zijne 
Sieden. 

NVS 
Guzula is 

fonder Dter 
ben. 

Vv, 
Ducali met 
sne Stedẽ. 

VI 
Ha feora. 

VII. 
Tedle. 

van Marrocco ende Fez. 
en Wad. Det light ober ben Bergh Atlas, 
ſtreckende tot aen de Negros, tBegint aen 
De Weſt· ſüjde aen den Oreaen/ ende heeft ten 
— be ſandige woeſtpnen ban Lybia,ten 
@often de groote Aiviere Suz,et Den Bergh 
Atlas light aen be Noozt· ſude / na Hea toe. 
De booznacmfte fladt ig Malla, liggende 

op een Cap/genoemt Cabo de Gilon, ende is 
een verfamelinge ban drie Steden in een/ is 
doch Wepniah bewoont. De fiadt Teyent 
light op een beguaem belt/ is in drie hoec⸗ 
ken alg eenen Crpangel gerdeplt, Tarudant 
ig ooc een Grote ftadt/ ende hier ontbielt fich 
den Lieut nant des Koningg van Fez / doen 
fp over Mauritanien commandeerden. Teti 
lept tuffen de Oceaenfe Zee en dẽ Bergh Atlas, 
Maer de ſtadt Tagavolt ig de grootfte vã gee 
heel Suz,fijnde oock vã ck volck bewoont, 

Marrocco heeft ten weften 'rgeberghte van 
Nefife, twelck ſich ſtreckt ooftwaert tot dẽ 
Bergh Hadimei, ende daelt ten Noorden tot 
De äibiere Leuſifit, tot datſe haer met be 
Aiviere Aſifinuardt vervoeght / die het ban 
Hea af-fthepdt; ende id alg eenen driehoeck. 

Behalven de ſtadt Marrocco heeft'et noch 
Teneffe, Elgunucba, liggende op een hoogen 
Bergh / feer ftevck fijnde ; voorts Imizmifi, 
op een Doeek deg Bergh Atlas; verfmarkt 
Ban dagh tor dagh in Inwoonderen. Fn het 
naefie geldt aen deſe ſtadt liggen drie Kaſtee⸗ 
len/ genoemt Tume glaft : feven klepne mü⸗ 
Ten ban Marrocco liabt Teftaft, Be ſtadt Ma- 
rocco en is niet meet foofchoon alffe eertijdg 
geweeft is : Want het voornaemſte datter te 
ſien is / is het Kaſteel ende tKoninglütke 
Paleps / dat den Koning Manſor, de mach⸗ 
tighſte van gants Barbarien, heeft laten bou⸗ 
Wen ; 'twelck wel fo Groot is alg een redes 
lĳcke ſtadt Deun aen defe vindtmen Agmer, 
fn een laeghte aen den Bergh Alas, aen de 
Bibiere Tenſect; fg gants verwoeft/ behal 
ven't Kaſteel / dat noch ban weynigh volcke 
bewoont wozdt. 

Suſula grenſt aen Sus, ende ten Weſten aen 
ben Bergh Ida, ten Noorden aen den Bergh 
Atlas, ten @often aen Hea, ende ten Supden 
acn Lybia, ende ín Dit gantfe Landt en is noch) 
ffadt noch Kafteel/Dan alleen eenige Dorpen. 

Ducal: grenfiten Weften aen den Oceaen/ 
ende aen Cabo de Cantin, ten Supden aen 
de Bibiere Habidt, ten often het Landt 
Tedic,enbe ten Nooꝛden Tenefina. Daer zijn 
Wepnigh befloten Steden / ende díe daer zijn? 
befitten de Portugüſen / de welcke bp onfen 
tijdt / onder pretert ban een Magazijn te 

> maken boog hare Koopmanfchappêde ſtadt 
Azafi innamen. De Steden Tic, Elmedina, 
Centpuis , Subeif, Temeracoft, Terga, ende 
Bullahuan , 3fjn alle ban De Poꝛtugũſen gez 
plandert in den Gare 1513, onder Emanuele, 
Koning ban Portugacl. 
De Pꝛovintie Hafcora begint aen’t ger 

berghte ban Ducali , na 't Poogden/ ende 
Brenft ten Weſten aen den Ocegen / ten Or: 
fien aen Tedle,enbe ten Burden aen Martoc- 
co. Defes Lands Steden zjn Alemdin, Ta- 
godaft,Eluimua, nieuw getimmert / ende Bzo 
een oudeſtadt / liggende opeẽ hoogen Bergh. 

Tedle is De laetſte Pꝛobintie van Marroc- 
co, ende grenft ten Weſten acn de Gibfere 
Quadelhabidt, fo heel alg Aibíere der ſtavẽ/ 
ten @often de Riviere Ommirabili , tf Dupe 
hen den Bergh Arlas, ende ten Moorden 
tLandt Tenefima; het light alg eenen dp? 
hoeck / eẽ nunckt makende ten Supden / ende 
bzeedt uyt loopende na’t Noorden. De voor⸗ 
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naemſte ſtadt is Teſſa, alſo genoemt na ſeke⸗ 
re ſteenen / daer de heele ſtadt Van opgetim⸗ 
mert is / light aen de Bibiere Deyma. Bier 
Deun bp lepdt Elfza op de Riviereommirabi⸗ 
li, daer de Deyma in bloept/ ende komen bep: 
de upt den Bergh Aclas. Daer na fietmen de 
ftadt Chichira, bie lange ben Gorlogh tegens 
houden heeft tegen den Koning van Fez: ende 
Delaetfte plaetfe ig Eythiadt, oberbloepnde 
in alle lftocht, 
Bet Konmgrijche Fez Wozbt ín feven Pro⸗ 

bintien berdeplt/ alg Tenefima, Fes, Afaghar, 
Elhabet, Errif , Garet, Chaus, welcke alle 
eertijdg niet dan echte heerlhückheyden gez 
Weeft zijn. * 

Bit gantſe Rijck grenſt ten Weſten aen de 
Athlantife Zee/ende aen dees fide ftrecht het 
fie ban de Aivier Ommirabili ende de ffadt 
Alamor , tot De ftadt Sangeten, ten en 
De engte van Gibraltar, ende de Middellant⸗ 
fe Zee / met een deel van de Athlantife Zee: 
ten Weſten de Atviere Mulvia, ende ten Dupe 
den het Konigryck ban Marrocco, 
De Pꝛovintie Tenefina begint aen de Ath⸗ 

lantife Zee ten Welten; fijne Inwoonderen 
zn Die Jene/ Die Ptolomeug Cauvi noemt: 
Cen Ooften grenft het aen de Riviere Buyra- 
grag, ten Noorden den Otegaen / alg oock ten 
Welten. Bet is veel langer dan bzeedt : ende 
was eertgdg de fleur ban gantg Mauritania 
Tingitana , want het hadde meer dan 40, 
Steden ende 300, Kafteelen ende Dorpen. 
De booznacmfte ftadt ig Amfa, eertids 

bân den Bomepnen op Ben oe Ver Lan de Zee 
gefticht ;íg zo, mijlen van den Bergh Atlas: 
is bp-naer geheel vernielt geweeſt ban den 
Kotugpfen : Deun hier bp light de ſtadt 

anfor ‚ bie oock alfoo gehandelt fg. Dicht 
bp de Aiviere Guirla light Adendum,die mes 
de des Oorloghs rafernpen Wel dapper ges 
fmaeckt beeft doo, t woeden der Mahome⸗ 
tanen. Wen defe zijde light oatk Tegeyeth, 
alleen ban een Deel arm volcks bewoont? 
Want dít gantfe Tandt ig alg een prope vooz 
den ftecchften. Wen den oever light ooch Ru- 
bur, van den Koning Manfor gefticht/.lfghe 
aen Den mondt deg ätbierg Buragrag , heeft 
niet beel meer alg soo, hupſen / daerſe ten tj⸗ 
den deg Konings Manfor cen ban de volck⸗ 
vijchfte Gan Africa was, Is ban binnen niet 
dan met Wepden/ Wijngaerden ende Tup⸗ 
nen beſet. K 

Keerende altüdt na de engte ban Gribalcar 
toe / light Sale: Wlhier ig een Palleys dat tot 
begraveniffe der Koningen ende Princen vã⸗ 
den bloede Gedeftineert was. Daer nafiete 
men Fanfara; op de Ribiere Subu; voorts 
Mahmore, ontrent een Half ure ban de Zee/ 
voot welcke de Portuguſſe Armade ban den 
Woning Lan Fez ontdaen wierdt. Lande des 
fe Bfbiere light oock Meenaze, feer bolck 
rijck / ende ín een fchoon black beldt liggende / 
ontrent feven mijlen ban den Bergh Aclas;2s. 
van Sale ende 16. ban Fer: Deſe ftadt ís groot 
ende ſterck / heeft fchoane wyde ſtraten / ende 
waters genoegh Boor middel bar ſeeckere 
Water-lepdingen / een teycken van be oude 
neerftighept der Bomepnen alber. Daer zin 
boots noch de Steden ban GemihaElchmá, 
Canus Mergara, ende Bambaâl, Die meert al 
verwotſt ende ſchier gants onbewoont zijn: 
Als mede be fladt Tefelfelt, gebouwt oy het 
fandachtfge Landt tuſſen be ivieren Odesh 
ende Bath, ontrent s „mijlen bande Zee. 

VIII. 

tkoninge 
rhek ben Fez 
berbeplt 
in 7. Pꝛo⸗ 
bincten. 

IX, 
Teneſma en⸗ 
de zine 
reden. 

x De Pꝛovintie Fezftrecht (ich ten Hoften we sou 
ban de AfbfereBuragrag tat Die Inave toe/ dat cie * * 
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is ontrent een ffreecke ban 100. mijlen: Ten 
Noorden heefvet de Äiviere Subu, ten Dupe 
Den den Bergh} Adas, Fn defe light de groote 
ende treffelijche ſtadt Fez, bau Prolomeo Syl- 
da genoemt, Sp was eerft door de Riviere in 
tween gedeplt/ aen elche fijde een ſtadt / ende 
eick hadde eenen Beer ende Mofty ban de 
Dette Mahomethis, Maer den Koning van 
Luntana plonderde deſe twee Steden / ende 
doodde De Mofris, makende defe twee Dter 
Den tot een, 
De fladt Fez is feer groot / ende thang de 

grootſte van geheel Mauritania. Might bp-na 
aen alle Kanten op heuvelkens ende Bergen/ 
foo bat het middel-deel des ſtads alleé black 
ig, De Kiviere / die midden dooz de ſtadt met 
twee armen loopt/ Wordt met Boten ende 
Pompen tn deg Konings ende veler Beeren/ 
ende Borgerẽ hupſen gelepdt/ oock tot dienft 
der Moſqueen / ende Galt-hupfen/ die daer 
ſeer vele zjn; bp de Welcke Groote Waters 
batlien 50:1/ op dat wanneer de firaten vupl 
zijn / men doog Dit water te laten loopen/ alle 
De Vuplighepdt na beneden dryven foude kon⸗ 
nen. %ile de Dup'ente Fez zijn van fleen gez 
metfelt / ende koſtelyck met alderlep loof: 
werck befchilvert: berciert met hooge Toos 
reus / galderpen/ ende Beel Kamers, die luf- 
tigh ende vermakelijck int uptften zin, 
Daer zijn ontrent 700. Tempelen ofte 

Bede-plaetfen/ onder de welcke men so. feex 
trefſelücke telt/ Die feer uptmuntende zin. 
Daer en ig nieteen Moſquee / of Kapvelle/ 

Die net zijn epgen FPontepneende Toozen / 
om Ala op tevoepen/ heeft. De voornaemſte 

Ban de upt⸗ Moſquee Han Fez, Wordt genoemt Carwen, 
nemende _ Dieuptermaten groot is; Wantfe ontrent ans 
groot — ber-halbe mile inden omgang heeft/ ende 31. 
quee LE PCE, Soorten: An de boute zijn 38. Bogen inde 

engde / ende over de zo, inde breedde; ronds⸗ 
om zijn vele gaelderyen / die als Pack-hupfen 
zin / om aldaer den Olp/ Tampen / ende an⸗ 
dere noodtſakelycke Dingen tot de Moſquee 
te bevaren / want daer en is geen Doge of 
baer hangt cen Lampe aen ; fo dat ſommige 
meenen Datter deg nachts wel goo. Lan:pen 
bzanden. An ’t Chooz deſes Tempels zijn 
groote Koperen Vaten / Daerfe mentahte 
b'andende Lampenaltüdt in houden. Defe 
Moſquee heeft 200, Kroonen dagelücks in: 
komende. 

Daer zin vooꝛts te Fez twee fchoone Col: 
legien / behalven vele andere / die ſodanigh zĳn 
datmen fept/ dat den Koning Habu Henon 
om eene der ſelver te timmeren 400. ende 
8ooooo, Kroonen Befteedde. Daer zijn oock 
bele Gaft-hupfen/ ende Baeteſtoven / die de 
Colleafen gheenſſins in ſchoonheyt en wc 
ken, Waer zijn ootk meer alg zoo. Herber⸗ 
gen te Fez, die Koningen ende Princen Par 
leyſen gelijck zin. n 

Vooꝛts zijnd'er meer als 400. Meulens / 
die meeſt de Collegten ende Moſqueen toe⸗ 
behoorem ende de plaetfe daer de Koop-lup- 
den Woonen/ is tontg-om alg een Stadt 
befloten. j 

De nieu⸗ De Nieuwe Stadt Fez, die is oock ghe⸗ 
we Dtade Beel met Muyzen omringt / die ſchoon / hoogh 
Fez, ende ſterck zijn / ghetinmert in een Groote 

laeahte aen de Atbiere/ ontrent een half mú: 
le ban de oude Stadt/-Zupt-weft af. Tacub 
ben Sone han Abdulah,eerfte Koning uptdé 
geflachte Marin, bedeylde defe ſtadt fn Dzien/ 
ftellende in't eerſte zijn Palleys: alg oock 
zijner Kinderen ende Broederen. In de 

Beſchril⸗ 
binge van 
de Stadt 
Cz, 

Dan Tscub 
Abdulah ín 
drpen ber⸗ 
deplt. 

Verhael van den Staet des Keyfers 
tweede ſietmen nauvo anders als ded Ko⸗ 
nings Stallingen/ Herbergen / ende Huyſen 
Voor zijne Kapiteynen ende. ander van ziju 
gevolgh / ende tuffen defe ——— vñert 
gheſtelt een Wachthuys boo, de Soldaten 
ban zin gebolgh/ alg oot zjns Lif-wachte, 
alg oock een Togijs Loo? de Gouverneur 
des Stadts. Wet derde Deel was oock voor 
deg Konings Lijf-wacht/ ende daer Deun 
bp is de Munte. k 
Men fiet voorts in defe Provintie de ſte⸗ 

Den Macarmeda, aen De Grieve luaven, doch 
fchier gants ber woeft/ op de Mupzen naer: 
Drie mijlen ban Fez light Bavia, pot: dooz 
de inlantfche oorlogen verwoeſt: Daer naer 
Gualilí, Maquille, ende de Dorpen Benigna- 
riben ende Afcis, alle van kleynder waerden. 
De Provintie Afgar paelf ten Poogzden 

Aen den Oceaen/ ten Wetten aen de Giviere 
Buragrag, ten Ooften de Bergen Ban Cume- 
ra,ende ten Supden aen De Rwiere Bunazar, 
Is ontrent veertiehh mijlen lang / ende ders 
tich mijlen breedt. De fteden zjn Giumba, 
van De oude Afticanen ghebouwt/ Waer van 
nu níet anderg gheften en Worden dan de 
grachten, Wen de Zee-kantlight Laras, op 
De Riviere Luccus, welckers haven goet ís / 
doch ’t inkomen (waer. Daer naer een fladt 
ban Manzor, Woning ban Marroc , gebout/ 
genoemt Ceſar Elcabia. 

Pet Tant van Elhabeth grenft ten Noorz⸗ 
den aen den Oreaen/ ten Dupden aen De Ärs 
viere Guarga, ten @often aen ’t geberghte, 
naeft aen de engte van Gibraltar, ende ten 
Weften de Maraſſen ban Afzar. Dit Lant 
is beel grooter alg Afgar. Zone fteden zün 
Exagen,gelegê op’t achterfte ban een Bergh 
aen de Äfbiere Guarga , ende 35. mijlen han 
Fez. Cot hier toe komen de Portugũſen loos 
Pen/Daerormme aldaer gemepnlijck 400, Hup. 
teren gehouden Worden ín garnifoen: Ppde 
ſelve Ribiere ligghen oock Banitendé, wepe 
nigh bewoont/ Mergo, Tanfor, Agla, ende 
Narangia;endeBofra doch gantg onbewoont / 
doeh flaen zijne Mupꝛzen noch ober epnde, 

Het Lant Errif begint aen den hHoeck Han 
be engte ban Gibraltar nat Weften/ ende 
ſtreckt fo boort Doft aen tot de Ribiere No- 
chor, díe Ptolomeus Molochat noemt; welt⸗ 
Be flreke meer alg zo. mijlen bedraeght. Ten 
Zupden grenſt het aen den Bergh Atlas, na 
de Riviere Guarga toe; ende ten oorden acn 
de Middellantſe Zee. Heeft weynigh freden/ 
doch bele Dozpen: D'eeerfieig Terga, baer 
na Belis bie een goede Havẽ heeft. Bier dichte 
bp fietmen d’ Eplanden Tegaſſa, Gebba, ende 
Mezemma op een Bergh liugende, 
Be Pꝛovintie Gareth grenft ten Ooſten 

aê de Mulvie, ende een deel deg lants Chauz ; 
ten Weften aen de Nochor, ten Zupden aen 
de Bergen die met de Woeftijnen ban Numi- 
dien palen/ ende ten oorden aen de Mid⸗ 
del-lantfe Zet. Is ontrent 25, mijlen lang/ 
ende 20, Greet, De voornaemſte ieden ende 
plactfen zijn Tezzota, op cen Bergh liggen⸗ 

de / daer maer lange Heen plaetfe tocgana ie; 
daer nade Stadt Miggeo, ende aen De Zee 
een ſtadt Taffarin, gebouwt ban be Mahome/ 
tanen upt Den ffamme Marin: Ende is Dit 
Rantfe Want ín drie deelen Berdeplt/ ín welrz 
ker eene men de Steden fiet/ int andere de 
Bergen / ende in't derde De Maefiijne/ ſtrec⸗ 
Bende bande Middellantſche Zee af tot de 
Woeftijne ban Chauz. 

Chauz is de laetfte Pꝛovintie deg a rd 
an 
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Algar. 
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XIII, 
Etrif, 

XIV, 
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XV, 
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van Marrocco ende Fez. 
ban Fez, begrijpt bp-na Bet derde-deel/ want 
het is wel 1go, mijlen lang/ namelijck van 
de Ueviere Zahe aen De Ooft-zijde tot de 
Gurgugara toe ten Weſten / ende zijne breed⸗ 
Be is van 170, Milen/ende begrijpt het gant: 
fe deel des Berghs Atlas, 'twelck na Mauri- 
taniam upt ſiet oock een Deel van't vlacke 
Lant / dat acn't geberghte ban Lybien grenſt. 

Behalven de wepntgh bewoonde Dteden 
Teurerte, Hadaggià, ende Dubdu, ſietmer de 
ftadt Teza,fterch ende rijclt/ gelegen aen den 
boet des gheberghts ban Dubdu; op De Ni⸗ 
viere Mululo; Daer zijn oock Collegien als 
te Fez. Booꝛts 3inder noch eenige verwoeſte 
ſteden / alg Sofioy, ende Mezedaga, tuſſthen 
‘tgheberahte in; daer naer Tezergui, ende V- 
men lunaibe. 

Geftalteniffe. 

Zw't generacl geſprokẽ ban’t Koningrück 
an Marrocco, moetmen weten / dat het beel 

@Carwe/ Oeft / Olp / Honigh / Was / Supt⸗ 
ker / ende Gepten⸗hape heeft/cnde van welee 
Ke bellen men Marroquins mae ckt / na Den na⸗ 
me des Lants genoeint; ende wozt van veel 
ſchoone ende groot eiwieren befpoelt, Doch 
laet ons eens befichtigen wat ín pedet Pro⸗ 
bintie1g / nadien fp elch-anderen feer onge 
Hek zijn, 

De Peobintie Hea heeft ſteenachtigh ende 
Berghachtigh Hant/vol Boſſen: waer inzĳn 
ballepen wait veel Garſte/ ende Millie : ende 
pock Beel Honigh; Daer ís mede veel Wiltz 

__bzaet/ alg Derten/ Gee-bockfkens en Wafen. 
Aut geberghte Demenfer, zijnde een deel 
deg Berghs Atlantis, ig veel Pfer. Be Ma⸗ 
flic-boomen ende Bog-boomen Wozden fn 
Dit gebenahte feer groot. 

nde Contrepe van Suz, ende langs zin 
kufte henen / wort Heel fijnen Amber ghevon⸗ 
Den; condtg-om Tejeut is t Lant bet ende 
vruchtbaer / booztbrenghende Beel Koorn / 
Garſte ende andere Granen: ende veel 
Supcker; Daerig oock aout ende eenigh 
Silver. Dier worden de Marrotquins vel⸗ 
len berept. Men bint oock op andere plaetfcn 
heel Weed / Suycker ende Koorn; oock Wijr 
gen ende Dadels, 
Ant geberghte ban Halem zijn beel Gout- 

mijnen / daer de Snwoonderen om in geſta⸗ 
dige Dozloge zn, 
Be Provintie Marrocco Heeft alderlep 

granen ende Beſtigel; het gcber ahte is ons 
vpruchtbaer / ’tweich doch wepnigh is / want 
het Landt meeſt al vlack is/na’t getuygenis 
van Leo Afer, 

„ Guzula heeft beel Garſte / ende voedt veel 
Beſtigel. Daer zön oock Pere eude Kopers 
mijnen. 
Ducali heeft genoegh te doen met fijne In⸗ 

woonderen te fpijfen . Wet Geeft een Mepe / 
bat overvloedigh Wig Loedt. 

Hafcora het ft wonder verl Blpe ende Gey⸗ 
ten. De Velden dragen beel/ ende heeft mes 
nigbte ban fchootie Boomgaerden. De Dz 
rengfe-bonmen waſſen daer dapper/ ende de 
Porngaerden hebbend'er roode Dyupben/ 
welkers Kornen fo groot zijn alg goten. Dier 
ís oock Heel Doniah erde Icchere Vijgen. 
Waer zijn oetk eeníae Pler-münen, 

Pet Landt van Tedles heeft alderhande 
noodtfakeliicke Bingen tet onderhoudt deg 
menſchen / ſo van Koorn alg ban Gerten. 
Fut Roningtütke Fez ig de Tocht op 
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ſommige plaetfen feet matigh / ende op andes _ VDiutht⸗ 
re feer quaedt, Ende alhoewel dat het Landt baerhepdt 
op beel plaetfen rouw ende ſchery is / ende —— * 
veel Koude ende onbzuchtbare geberghten 
beeft, foo is't nochtans op bele plactfen wee F°7 
derom ſeer vruchibaer / als te weten; 

Inde Pzobintie Fez ie de Locht ſeer gee 
matight. Daer zijn veel Paerden / endeſo veel 
Schapen / Tanmeren / ende Hamels / dat Het 
alle de geberghten van Gumera daer boben 
zn vernoegẽ mede vooꝛſiet: theeft wepnigh 
Boſſen / nothtans veel Geptem/ ende Bafen/ 
gelijck ooch den Katgen. 

Tenefima is ech black ende vruchtbaer: 
Baer langg de Riviere Odet zón Wildernif: 
fen / daer Haer de alder-felfte Leeuwen han 
geheel Africa onthnuden/ fo dat die ban Te- 
elfelt niet dan met groote hoogen cn derven 
langes’t3Landt reyſen / ende bp nacht haer fn’t 
beldt begravẽ / ende fchild-wacht fetten moes 
ten/ om niet defer Bieren aes te Worden. 

Azgar ig fo bzuchtbaer dattet die ban Gu- 
mera {pĳjfen kan. Wet f8 cen bermakelijck 
Lardt / hebbende cen gefonde Locht, Is in 
alles be Provintie Fez bergelijckende, 

Elhabat is noch bruchtbaerder/booetbzens 
gende alderlep Bruchten. FPaer rondsg-omt 
Tanger ip't niet beel byſonders / ten ſy daer 
eenige Fonteynen ontrent zijn; daer hebbenſe 
heeel Tupnen geſet: vdorts iſt al ſandt. 
„Daer zijn veel Bergen: ende onder andere 

zijn de acht feer beuchthaer/alg Rabona, Be- 
nifenfecare, Beniharos, Chebib, Benicheffé; 
Angera, Quadez ende Benigucdarfeth: ende 
onder deſes Landts Bheberghten zynder 
ſonmige bie ſeer hoogh zijn / votk quaedt om 
op te bomen, 

Errif ig gebeelbo?/ bol koude Bergen ens 
de Wilderñiffen. Daer en waft gheen Aert⸗ 
vrucht maer Boom-vzuchten genoegh, alg 
Dupven/Bijgen/ Olijven / Amandelen, etc. 
Daer zijn oock geen Offen noch Ochapens 
maer heel Gepten / Eſels ende Dimmen. · 

Det Landt van Gareth ig droogh / ſandigh 
ende moepelijtk/ bol Wilderniſſen ſonder 
water : Beeft beel wildt gedierte/ dat onder 
be Menſchen groote fchade doet tGeberghe 
te Sahit heeft Beel Garſte / ende Pfer-münerns 
einde Den Bergh Guardan Heeft bele Pacrdé, 
Chauz ig ten meeften-Deel heuveligh / ende 

bol Woeftijnen. Het gheberghte Dubdu is 
uptnemende bruchtbaer in Boom-bzuchten? 
endebatom de veelheydt Der Fontepnen / die 
deſe Boomgaerden befpzoepen: Maer in 
Lant Tezza dindtmen alderley noodt· druft / 
oork goede Wijnen. . 
Nen den Bergh Magara Wozdt beel Plas 

ghebonden / oock Olpe / ende beel Kudden 
Schapen. Op den Bergh Gueblen bindts 
men door ’tgantfche jaer (neeuw liggen: Ens 
de den Bergh Selelgo ís hol Leeuwen / Luy⸗ 
paertg ende Dimmen. Op den Berat Beni 
Merazen zijn veel Eſels ende Paerden / ende 
bus komt het/batmen daer oock eel Mupl⸗ 
paerberi fiet. f 

Taet ons nueens Ín'tgenerael/tot cen bes 
flupt beficn/ wat fn deſe Koningrücken te 
binden is: Den Bergh Atlas (zinde altüdt 
met Sneeuw bedeckt) kright meer bande 
foude/ alg ban be hitte / foo is oock alle 
Bandt bat daer af omtingelt Wordt, Det 
beeft alderlep granen ende bruchten / behal⸗ 
ben Koorn: Get Landt iſſer vruthtbaerder 
aen de zijde Ban den Ocegen / dan vande Mid⸗ 
dellandtſche Zee. De koude begint in deſe 
Landen in October / meer met regen / 9 
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«met borfis-ende, wodt de koude maer deg 
nuchteng gevoelt … An Febꝛuario iſſer het 

teng wieder gants ongeftabigh: Fn den Maert 
mert ette waepender ftevche winden; doch boog de gra⸗ 

—nen ende boomen (eer noodtwendigh. Maer 
in Apzil groept alleg dapper / fo datmer half 
Mes al rijpe Vijgẽ eet; ende in Aunio Drup: 
ben/ Appelen; Peeren / Prupmen ende dier” 
gelijck Oeft. het ban den 25. April tot 
den 5. Mep niet en regent / fo en verwachten? 
fe geen goedtjaetz-ende-delen reghen Wordt 
ban hacr-Nafansdatis/ gefegent water) ge⸗ 
noemt. Den Somer-íferfeer Warm / met 
geftadiab ſchoon Weder;ende ſo tdan regent / 
Dat ſelve beroogfaethtfieckten ende een groo⸗ 
te flerfte, Defiechten/ Dic daer gemeenlück 
regnerẽ / zin / Booft · Pijn / tandt· ſweer / borſt⸗ 
xijn / ſc horftheyt der Ainderen / Colica· paſſo, 
Sciatica, gicht / ende de Pocken / die weynigh 
Perfonen in Barbaryen vzp laet / ſo geneen 
is bie adaer· 

Qde Zeden. 
tor nis olen Ee Borra ot teks Ni 

XVII, Barbaryen Heeft bele-hondert jaren onbez 
Woont geweeft/-als oock Niunidia. Weſhal⸗ 
ben (ommige gelooven / dat deſe Dolckeren 
upt die Ban 7 | 
genomen/ ver jaeght zijnde/ ban de Aſſyriers 
berdzeben,; Andere / datſe van die ban Sabca 
af bomftig5 zijn. Eenige meynen Wederom/ 
datfe pt Aften hoez-Bluchtiah znde in Gre- 
cia, van hare bpanden noch vervolght wor⸗ 
dende / de Zee overvoeren / ende alfo ontquas 
men, Daer zin eertijdtg (eer heel treffeljche 

Ereffelgche Perfonagienupt ghefpyoten:; want onder de 
geleerde _ Mahometanen en {oude men hare Koningen 
Sannen _ Manfor ‚-Marin, ende Huceph,-nfet genoegh 
jnupt at konnen priſen als geweeft hebbende ober: 
Jee" treffende Mannen in hare Duperfiftie/ bp 

ſproten. weicuers iude gebloeyt hebben de vermaert⸗ 
fie- Medici ende Philoſophi, alg Avicenna, 
Rafis,-Alburmazars ende Averrocs, met meer 
andere:/ alle gevoedt door de Koningen ban 
Matrotco';-bie-Barbaryen befaten/ met noch 
een deel Han Spaengien· De Collegten/ dies 
men noch in fomnuge Steden vindt / betoo⸗ 
nen ghenoeghſaem hoe groot ſy de gheleert⸗ 
heydt geacht hebben. Dp hebben mede dupz 
fent aerdigheyden gebonden int tournopen/ 
Aiet · ſteken / en de diergeljcke Dingen/ daer 
De KRomepnen Beel af ontleent ende geleert 
hebben: Wierden ban hare Bhebupzen feer 
ontſien; Doch Beel tijdte tot eenighe nieu⸗ 
wigheydt genepght. Plegen haer eertidts 
met Det vſeys der Dimmente voeden / diein 
haer gebergten gebonden Wierden / klees 
dende haer met Gepten-bellen. Spofferden 
ter eeren de Some ende Mane / ende begroes 
venhare dooden. nt 

@e Han Lifnan, fn ‘tJLandt ban Chaux, 
bergaderden fp hun op ſekerentijdt des jaers 
int begin deg nachts/ende hare Ofſſerhanden 
bolbracht hebbende / ſy hetlieht uptblafcnde/ 
batte elek De eerſte Prouwe / Die hem inde 
handt quam / ende gebzuyckteſe: ende Was 
fodanigen rouwe Lerboden in een jaer daer 
naer bp haer Man wederom te flapen: ende 
het Kindt / dat ban ſodanige berfamelinghe 
voort⸗·quam / Wiert Van deg Tempels Prie⸗ 
ſteren opgeboedt, 

… Huydens-dacghfe Zeden, 

xXVIII. Ger dat wy de eben Defer Voltkeren in 

‚ Berbloee kte 
gewoonten 
na gebane 
@fferhande. 

Paleftina: haer beginfel hebben 
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tbyſonder door· fnoſfſelen / en ſalniet onderas 
den zijn alvoren eerſt in t generael van der 
ſelver zeden te ſpreken / als oock ban der Ara⸗ 
biers / die deſes Lants een grodt deel be⸗ 
WONEN ry rl deva orn „Cte 
Behalven dat de Arabierg cen -Wepnigh 

ongemanierder zijn / fo zĳjnfe malkanderen 
feer, ghelgek in alle s: want dít volck upters 
maten trouwloosig/ groot-dunckende/ one 
ſtant vaſtigh / kozt-hoppiab/ jalours / ende 
van haer felben groot pekende. Doch feer 
baerdigh ende gauw / voornemelick in be 
Paerdẽe ſtrydt / Daer ſy haer dapper in qui⸗ 
ten: maer zijn niet Tang-dupzigt ín'tbeldt/ 
maer alles moet Hoog haer in haeſt geſchie⸗ 
Den/ fal ’t Wel geluchen, J 

Taet ons nu tot de Arabiers komen / die De zebe 
Onder bit volck vermengt zjn. Wit bolrk „a Fe 
onthoudt fich ghemeenljck in Woeſtnen / prere díe in 
Hoedende endewepderidt daer hare JPacrden/ pe Wijchen 
Kemelg ende Dee / met Welck (Pp de by- lig⸗ ban Fez ens 
Bende Landen berfoegen. Dv zn ſeer marhe de Marocco 
righ / ſo om hare bapperhepdt ende geſchic kt⸗ Woenen. 
heydt / alg om haer getal ; maer zn gants 
qualijck gewapent. 
„Die tüſſchen den Bergh Alas ende de 
Middellandtſche Zee Woonen/zjn de richie 
ende beft-geklecde / zijn van de Groot fie ende 
befte Tenten Berforght/ ende hebben oock be 
vetſte endetrotfte- aerden ; Deſe zjn oock 
feer geneyght tot den Acker-bouw,/verfames 
len beel Kdorns / ende boeden een groo: Dee 
ende Oſſen / waer door het komt / datfe dage⸗ 
cks ban plaets beranderen/om boor tele 
nieuwe Wepde te ſoecken: Defe zĳn oock 
feermildt tegen De wandelende Wzeemdelins 
ghen / daer d'andere feer Wzeedt zijn. Onder 
defesünfommige / die Den Kepfer van Mar- 
roc/Eribupt betalen; ende andere/die langen 
tĳdt nienranden erkenten hebben / ſchuyſen 
nu onder de Portugijſen. Ende vernuts dats 
fe feer genepgbt zin tot de Jacht / fo voeden: 
feeen grooten hoep Hacht-honden:Zin wij 
ders feer roof-gefint. FDaer bele begeven 
haer tot de Dicht-konft/ ende mupten noch 
feer upt/ hoewelde oude fraepighept bp haer: 
uu feer gemiſt wordt. f 
De Drouwen sijn na beers Lands wyſe mer Ara⸗ 

tamelijcken wel gekleet hebbende een fwar ⸗ bife Wören 
te ſchort ober tljf met lange hangende mous gemepne 
Wen /-Waer ober fpdannoch een ſwart ofte Gleedinge. 
Turctks blaeuw Hakenc-klecdt/ het welcke 
{p feer fraep bouwen Konnen/over haer lijf 
henen / dattet boven op De fchouderen met 
Silvere haken aencen Aupt: Draden Site 
Bere dorz ingen / alg oock aen de Lingeren/ 
daer ſy oock de beenen mede onwingens gee 
ck wele Prouwẽ in Africa doen. Bederken 
oac het geheele aenſieht beljalven de oogen ; 
DeArabiers willende met hare Wijven bere 
repfen / fetten díe boven op Kemels / ineen 
Klepn huttekẽ / dat met een fraepen Tappte⸗ 
Eleet omhangẽ is / op dat de hitte der Sonne 
hun niet en beſchadighe: Sy boeren hare 
Vꝛoriwen oock altijdt mede ten oozloge/ alg 
oock hare Kinderen / op datſe door hare by⸗ 
Wwefen de Pannen te beter tot touragie Hers 
werken fouden.Dit fs ‘tgene dat Wel fn't ru» 
weſte / ban hare manieren geſproken Bart 
Worden. Laet ong nu komen tot de feden der 
geuer bie {mt Boningrijck bam Marrocco ende 
Fes Woonen. 4 

Die ban de Probintie Heez eten Heel on⸗ 
gedeeſſemt arften-bzoodt/twrick fp ín ger⸗ 
be Pannen backen / ende weynigh in Bens; 
als oock beel garſten bꝛy· Gebripeken mrb 
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van Marrocco ende Fez. 
Ammelaken noth Serbiette / naer eten/op de 
vloer neder ſittende op matten als de Turrs 
Ren doen . Dare Bedden zijn twee Dicke Des 
kens / daer van{pd'een onder/ ende d'ander 
boven leggen, Niemant draeghter een Bon⸗ 
net op't hooft / ‘ten fp datfe heel oudt zijn: Het 
Man volck en draeght oock geenen baerdt 
Voor datfe getrout zyn / dan latê fpfe groepen, 
Daer is Wel veel Wildtbraedt / doch niez 
mant bekommert ſich met de Jacht. Daer ig 
WePnigh bolcr Bie of lefen of ſchrꝛybẽ konnen: 
Men vintter oock gheen Apotekers / Medi⸗ 
xyns / ofte Chirurgins / maer geneſen haer 
ſelven in alle quellingen dooz vupe. D' Ane 
woonderen ban Teferna zn Beel witter / alg 
Hare gebupren/ ende oock tegens den bzeem: 
deling veel gaft-brper, 
Awt Landt Sus ontrent de ftadt Teneut, 

gebruycktmen geen ander gelt als Houdt 
foe't upt de Mijnen komt/ ende ſekere ſtutkẽ 
Piers van een once gewichte / tot klepn gelt. 
Bier Warder oock Geel FBarrocquĳns-bellé 
gemaeckt / ende is t Landt voldapper ende 
ſtrüdtbaer bolck. 
Bet voltk der Probvintte ban Marrocco is 

mildt ende befpzaetkfaem, Fn de Hooft· ſtadt 
wordt He Wet Mahometis gelefen/ tot welc⸗ 
Kers onderwifinge aldaer groote Collegien 
op-gerecht zyn / Die ten platten Lande wpoe 
nen zijn feer knibligh ende krackeelligh; Le⸗ 
ben feer fober/ ende en cten geen befondere 
fppfe/anders alg Boeken ofte Gepten-bleps 
met garſten⸗ Meel · 
Die van Guzula, niet tegenſtaende datſe 

dom Ende plomp zijn / foo konnenſe noch⸗ 
tang aerdigh pfer-Werck maken/ datſe inde 
bp-liggende Dteden op marckt-dagen kor 
men berruplen tegen Laken / Paerden / Sper 
terpen/ ende andere noodtſakelyckheyden. 
So pemanbt onder hun vã diefte obertupabt 
18/ die moet fonder eenige forme van Proces 

Straffe te⸗ flerben/en Wort met een Swijn· ſpriet door 
„gende Dits regen / datter de doodt na⸗ volght / ende 'tLic- 
‚Ben. haem den Vogelé ende Beeſtẽ ten acg gelaté, 

Ducali heeft botte ende gants Ongemanters 
de Fnwoonderen: Ende in Hafcora zijn beel 
ZLeer-touwers/ die de Gepten-bellen berep: 
den. De Wrouwen zin hier Wit ende ſchoon / 
hebbende groot belagen ín DÉ vreemdeſlingẽ. 
In t Landt ban Tedle zijn de Steden van 

heel vijcke ende beleefde Koop-lupden bez 
toont. Bet Prouw-bolck geneertfich bfer 
meeft met Wol-fpinnen/ ende ander ſchoon 
Beeldtwerckte maecken / zün oock ſchoon / 
wit / ende gaen ſeer beſilvert. 
D'Anwoonderen des Berghs Dez; wonen 

hier en daer in holen/ kuplen ende Dpelonr: 
ken/ hun nergens anders mede/ dan mct ſte⸗ 
fen ende rooven generende Det brouw- bolck 
is Dier het alder⸗ leelijckſte van geheel Africa. 
Wat het Koningrijcke ban Fes belangt ; 

d'Fnwoonderen ban Azgar zijn bp-na alle 
titke Arabters ende koftelijck gekleedt / dic 
pock om Hare dapperhepdts Wille Lan den 
Keyſer Wan Marrocco Veel ten oozloge gez 
bzupekt worden gelyck hp oock met die van 
Elhabar doet/ die tin de Landen der Chriftené 
peel quaedsdoen, sf 

Die ban Eef zin grote Seerovers / eñ 
gaen feer Aozdigh gekleet. Sodanigh volck 
Woont oock meeft in alle tgeberghte / dat fn 
dit rijck is / levẽde veel fonder wet fonder bet; 
forgende alleen Hoo, DE dagelijckfen koſt / enz 
De lepden aldug ín alte dingen cen gants beef? 
tigh ende ongefchaeft leven : Dach zijn meeft 
dapper ten oozlogh / vermits de groote one 
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gertfaeabthepdt in alle dingen. 

Laet ong nu eens Romentot de Partitu⸗ Beſcheh⸗ 
lieve ſeden Lan de ſtadt Fes, Want deſe Frie binge Der fes 
woonderen boven alle andere opt uptgefter den Binnen 
ken hebben ín gefchichte enen ende Joitpe. e=: 
Daer zjn Beel fchoone Baedtſtoven / Daer 
Mans ende Drouwen haer gaen baden/ heb⸗ 
bende Loor het badt / daer groote koelte ts/ 
etide Daer upt tredende / komt men in Het 
badt / ’twelck te heet Sijnde/ door het baorfz. 
koel water berfacht wozt/ eñ aldaer ban Lan 
de Jongers wel gewafjé ende gefchrobt fijne 
de / wordt hy gelepbtin een derde Kamer / daer 
feer groote hitte is / ende aldaer ſweet hy / en⸗ 
de Woedt met verſſe doecken geſtadigh ges 
drooght. Gelljcke Baedt ſtoven hebbende 
VB2ꝛouwen oock / maer deſe wordẽ ban Dochs 
ters bedient. Soo finder oock eemge / die ges 
meen zijn / maer De Mannen hebben hare gee 
fette upzen deg voozmiddaeghs / ende b'andes 
re upzen zijn bong de Pronwen. Cot peber 
Badt ſtove zn dotk Barbiers / die boot loon 
tot yeders dienſt bereydt zun; doch moeten 
de Meeſters der Baed-ſtoven ſeecker gelt gee 
Ben / om aldaer te mogen winckel houden. 
Alle defeWBaedt-floten behooren aen de ID ofe 
queen / die de ſelve aen De Lupden verhupzen. 
Daer zijn oock heel Herbergen / waer ben 

den Waerdt gelyck een Wrouwe gekleedt 
gaet/Ben baert afgeſchoren / erde pooght oock 
den Weouwen met de ſpraecke na te bootſen. 
Zp hebben peber een Zongen / die hun des 
nachts in't bp-apen Boot zijn Vrouwe ver⸗ 
fiveckt : Sp houden oock eenige Voeren tot 
gerof der ongebondene: Ende fier wort met 
verlof des Gouverneurs wijn verkocht ende 
gekocht. Deſe Lupden / noch niemandt van 
den haren / en mogen noch in Moſqueen / 
Beurſen / Baedt-ſtoven / noch daer eerlijcke 
Lupyden bergaderen/ komen. 

De Ambachts lupden deſes ſtads woonen 
van malkanderen / ende de trefſelickſte zĳn 
ontrent de groote Moſquee / geljck oock wel 
So. Notarifen / die ſammige aen des Tempels 
Mupꝛen hare winctkelen gehecht ſtaen / ende 
andere daer recht tegen over: Deun hier bp 
Woonen Wel zo. Boeck-verkoopers; aen 
D'ander zijde oock ontrent de so. Schoe-Wiunz 
Kelg/ die het goedt gemactkt op-roopen erfde 
niet dan fo in't grog en verkoopen; aen De 
®ofi-zijde Wwoonen de Koper-Magerg. Tegen 
over De groote Poorte woonen de Appels 
berkoogers/ende Die het Wafen-gocdt bere 
koopen/'twelck (eer ſthoon is. Daer bp ſtaen 
de Bloem-Berkooperg/ erde alderley ocfts 
Dier is oock de JRelch-marckt. Ontrent defe 
martkt woonen die Toomen gebitten / Koor⸗ 
den / Sadels ende diergelijck tupahte hoog 
houden: Ende wordt fo voorts ronds om 
ende aen deſe groote Moſquee allerlep eet⸗ 
waer/ dranck ende ſpüſe verkotht; fo wel Gee 
foden alg gebraden. 

Waer is een ſeker (chamel Mar-tolrk/ 
dat fich nergens anderg mede bemoept / alg 
met het Lijnwacdt te waſſen / drogen ende 
opte vouwen Hoo? gelt. De maniere bart 
Schoenen / dfe den Adel draeght / en mach 
van geen ander bolek gedragen worden / alg 
Van Edele. \ 8 
De ſpüſe díe onder haer gegeten wozdt / is 

genoeghfaem tot boedrfel/ maer wordt te 
bupl toeberendt ende genut ; want fptot het 
vleys upt de fehuttelte rijgen / de vingeren 
in plaetfe van een Mes gebrupeken / ſcheu⸗ 
ven’t ende trecken’t met de tanden ban een/ 
ende leggende reſte ei — Schuttel / ende 

fo voorts 
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fo voorts met andere ſpüſen naer advenant. 

fomme ban _Detouwelijchengefchieden ín deſer Does 
Hexwelickt. ghen: So pemandt een Dzijfter gevrit heb» 

bende/de felve té houwelicke begeert/ voept 
Des Dorhterg Vader / indien ſy een in't leben 
heeft alte zijne Peienden bp een inde groote 
A ofquee/ met twee Notariſen / dre daer tul 
chen hen bepder-zijden zienden De Looze 
waerden des houwelicks dadeljch beſchzi⸗ 
gen ; De mantere Van Gouwelijckg Goedt ig 
sender gemepne Lupden zo, Ducaten in Jes 
reedt gelt / een ſwarte Slabe / waerdigh zijnde 
15. Ducagten / een ſtuck zyde Laken / ende ee⸗ 
nig) fin Lunwaet;Die nu van grooter mid⸗ 
delen zijn/ geben meer; Fa dat het Contract 
des houwelijcks beloten 18 / Jaen alle De 
vrienden tot Den Brupdegom te gaft: Ende 
fo doet deg Brupdts Wader daer naer Mede, 
Maer altijdt Wordt met een Dochter veel 
meer ten houwelijck gegeven / dan met een 
Sone / fo dat oock fommmige Edel-lupdé haer 
felben boort alte koſteljck upt-reeden haer: 
Beb go aEEREent /bpna gantg Bael gemaecht 
ebben, 
Aldus defe dingen verricht zijnde / wordt 

De Brupdt in een Aoſbaer / Die met koſtelhe⸗ 
ke Tapüten ende Kleedingen behangen 15/ 
langs de groote plactfe uyt de Moſquee gez 
dragen Dan fekere Dragers (die tot dien eyn⸗ 
De met haer ghereedtſchap daghelijcks daer 
pntrent ftaen en wachten) tot in des Brupde⸗ 
goms Duss. Des Mans Dzienden gaen 
Boor met Pypen ende Flupten / ende haer 
Prienden volgen alle nact/ dragende elck cen 
Tooꝛtſe inde handt. Des Brupdts Wader, 
Bꝛeoeder ende Oom / gelepden haer tot de bes 
reÿde Kamer / ende aldaer frellenfe haer dan 
inde handen des Beupdegon:g ; ende fp daer 
in gecomen zijnde / fet den Man zin boet op 
De hare / eñ daer naer Wozdenfe bepde daer in 
geffoten. Ondertuffchen wordt Det Mael bez 
repdt/ ende daer bljft cen Brouwe achter de 
eure fiaen Bertoeven tot dat den Dyupdez 
gom zijne Brzupdt ontmaget heeft; ende dan 
loopt fp met eenbebloeden Doeck na de gez 
noodde toe / Die Dit teycken ſiende / roepen 
lupdts heelg/ dat de Deupdt Maget geweeft 
is: maer fo dit Erpchien niet ghebvonden en 
wordt / oordeelt den Brupdegen / datfe geen 
Maͤeght en is geweeſt / ende geeft haer hun⸗ 
ne Ouderg wederom / het welcke, behalven 
dat Het een groote ſchande is / men den ge⸗ 
noodden ſonder cten Wederom naer hups foe 
fendt. Daer Worden drie gaſt-malen gehou⸗ 
Deus D'eerfte des nachts als de Bruyd thuys 
gelepdt is / het tweede / deg avondts daer 
aen/waer op niet dan Wijben en komen / ens 
de hetderde geſchiet even dagen nade Berpz 
loft; op welcken dagh des Bruydts Wader 
groote gefchenchen ban Schapen ende anz 
Ber Wee fendt. De Vrouwen / die De Brupdt 
beſchildert / gefileedt/ gepalleert/ende opgez 
topt hebben / Worden voor ende naer / oock 
onder de Bruploft noch wel meermalen ver⸗ 
gaft/ eñ ober nacht met danſſen onderhoudẽ / 
order welche den JRozifken-bang in grooter 
gebruyck is. Anderſſins danfter maer cétefz 
feng; De Kamer is bol/ langs de Kanten, bee 
Hangen ban Tapiten / daer tegende Speels 
ders ende Sangers gelet worder; Pemandt 
gedanft hebbende/houdt een ſtuck Goudte in 
ben monbt/ende trecht het dan daer upt/ ende 
werpt het op de Tapijtfen bande Speel-lups 
den: Ende ſo eenigh briendt / Dien die danſt / 
eere wil gendoen / Doet hp hem ſinielen / ende 
deckt ban zijn geheel aengheſicht met gelt / 
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twelck de Daugers hem terſtondt afnemen. 
De Prouwen danſſen alleen/ ende Gebben 

pock Wrouwensdie boog haer ſpelen ende fins 
gen. Deſe maniere van Doen Wordt meeſt ge⸗ 
bzupckt op Bruploftẽ / ſo Wanneer de Doch⸗ 
ter Maeght trouwet; maer te voren ver⸗ 
trouwt gheweeſt hebbende / ende een TA cdu= 
—— —— het iet minder gerucht cuz 
eftaet gerricht. 
Wanneer een Knechtken op den fevenften „ Ten | 

dagb na zijne geboogzte befneden wordt / ge⸗ rige Der 
baupekt den Dader deg Kindts oock ſodani⸗ znechtke op 
ge mautere ban vergaften ende danffen. Den den febenfië 
Barbier bzenat zijn Gongen mede/ ende Dien dach na hare 
leggen de Beienden Elck een ſtuck Goudts of Leboorte. 
twee op zjn aengeſicht / ende Get Aanechtken 
den legger genoemt hebbende / wordt HP Lan 
den Barbier bedanckt/ ende vaer na befnijdt 
bp het Kindt; Dit gedaen zynde / vergaften fp 
daer alle/ ende den Barbier / nadar Gp het 
Kindt befneden heeft. Dork over cen Doris 
ter en Wozdt fo veel boljaps niet ghemgeckt. 
Als nudeg Kindts tanden Beginnen boortte 
komen/ ſo geeft den Wader een FRaeitidt 
onder De Kinderen zijner Pziendenende gez 
bupzen. 
Het Spel dat onder haer gebruyckt wordt / 

fs het Dchaechfpel. Maet Get gjemepne 
bolck gebruyckt weleenigh ander tydt-Lers 
Def / met lechter Spel; ende bit is alleen 
voog Bupden van nuddeien. Veel dichs 
Waer zjn onder haer veel Dichters / die in ters ond 

hare fpzake veelaerdige gedichten ende Gez Lun ende 
fangen maken, an defe wordt jaerlucks en Wat loon de 
Tof dicht gemaeckt ter eeven Mahometis,op £ zel ont 
nen gebaott-dagh/ ende bergaderen Dun fang 
dan alle op een ſekere plaetfe bpecn/ alwaer 
een hoogh geftoelte fiact/ daer deen Loor ens 
de d'andere naer opeſtght / ende zjn Gedicht 
boog alle de berfamelinge lupdts beels op⸗ 
leeft, Die dan Loor Het beſte / gedicht ende à oa 
uptghefpzoken te Gebben geoogdeelt wordt / p 
houdtmendat Lolgende Saer voor ven Prine 
te der Poeten: Dit verhaelde pleeght te Ges 
ſchieden in’tbp-we en ves Konings ende Zijn 
Bantfche Hef-aefuiydaer ban alle de Dichterg 
jaerljcks een Maeltijt hadden / eũ wier dt den 
beſten noch van hem met een Scheuckagie 
ban 100. Ducaten / een Paerdt / eẽ Dlavinne/ 4 
ende deg Komings Pantel/ die hp alsdan | 
aen Gadde/ daerenboven vereert: Ende d'an⸗ | 
bere ontfingen alle elck so. Ducaten; fodat a 
niemandt ongeloont en fchepde- | 

Her leſen wordt Den Kinderen niet in goe de kin⸗ 

— ——— 

Boechen geleert / maer in groote Tafereelen: peren het lee 
Hare Les is t'elckennael cen geheel Artäckel F it | 
ban den Alcoran, ende Die binnen twee of drie fchrijben ge 
jaten uptgeleert zijnde/ begintmen Weer ban keert Wot. 
Boren aen/ ſo dat de Kinderen Die fomWwijlen | 
geheel op haer duymtjen konnen; ende leeren | 
gemeenlijch ober de feben jaren. Daer nact 
leeren fp een weynigh fpellen/ Vande Mee⸗ 
ſters inbe Collegien. 
Maer als een Kindt den Alcoran geheel ge⸗ 

leert heeft / ende van buyten kan / is den Das 
der ſchuldigh alle de Dchool-Kinderen te 
bergaften; ende Zijnen Done alg een Princen 
Soon gekleedt zijnde / vijdt opeen koftelijck 
toegemactht Paerdt / het welcke den Gou⸗ 
berneur des Stadts gehouden is te berfoge 
gen / met ben Kleederen/gelerdt Lan alle zijne 
MedeDiſcipulẽ / na het huys zjns Waderd 
daer ſy inne gaen / ende veel Lof-Bichten Ma- 
hometis lange de Straten ende fn huvs fine 
gende; Daer is daneen treffelijck Mael bes 



XXII, 

van Marrocco ende Fez. 
ende Pefenden/ die den Meeſter elek cen ber, 
eeringhe ſchencken / ende den jongen moet 
hem cen nieuw kleedt vereeren. 
Op den Dagh Lean Mahometis geboorte 
bperen de School kinderen oock / erde bren⸗ 
gen elck een wafjen Kaerſſe m't School / van 
weltke de ſommige ſonwilen Wel zo. pont 
Wegen; Deſe branden Lan dat den dagh bez 
Bint aen te komen tot datde Donne op 15; enz 
pe dit is wel tgroorfie profdtoes IReefterg/- 
Want hy van Het overſchot fomvsflen wel 
100, Durcaten ontfangts Tant vanhet lees 
ven der Kinderenen geeftmmen Daer niets. 
Daer zn bp hun dziederlep foozten ban 

vᷣoorſeggeryen in (wang. Gerftelijek zynder 
fekere Mannen / die door konft Lan Get man⸗ 
tie ende Figuypren voor⸗wicken konnen. De 
twecde ſoorte / gieten Olpe op water / ende 
ſeggẽ daer in / als in eenen Spiẽgel / een groot 
Depz Dupbelen ien; dien ſy dan haer begee⸗ 
ren af-bragen/ ende haer met den binger ofte 
oogh·gewinck antwoorden. De derde foozte 
is ben Prouwen / die den Lupden wijg-mar 
ken/ datje met de Dupvelen LleefFelijcke ronz 
berfatie hebben / ende daer door alles ban 
hun bernemen/ Warfe begeeren te Weten: 
Datfe oock in haer Lichaem baren, ende 
doo? haer ſpreecken. Defe gebzupeken een 
maniere van Cooberpe/ende bef Wweeringen; 
Ende bedziegen dooz here frhijr-boog-Weten- 
Dept menigh envofct FRens. 
Daer zĳn noch eenige Dupbel-geefferoers,/ 

Wriederlep genoemt Muhahazzimin, (oo beel als Be⸗ 
manierẽ van (weerders te ſeggẽ Wefe zn onder hun feer 
booz-fegger 
rpen, 

geacht. Maer foo ’t gebeutt/dat God niet en 
belfeft / bat fpden menſthe van den befitten= 
den Dupvel bebrüden ende Lerloffen/ maken 
fp den Luyden wüßs / dat den Dupbel onz 
trouw is / ofte dat Hp ban eenen Bemelfen 

"geeft befeten ig. 
Wijderg Lindtmer vorh eenige Lupden/ 

Die Door den Mrgel Sairagia. dat í8/ Cabalus, 
Wondere dingen weten te boot-feggen’ ende 
zjn om harer geleertheyds eñ er Barenthepts 
Wille ín de Avithmetiea ende Aftrolcgia( fon- 
ver Welke niemandt daer toe geraken kan) 
fn grooten aenfien. act 

Winnen Fez bindtmen oock bele Chimiſtẽ; 
die Dichnaelg inden groeten Tempel bpeen, 
komen / ende daer Lan hare verwarde íne 
beeſdingen onderlinge lupte-keelg diſputerẽ. 
Pebben Beel Boeken ban Defe Konſt; alg 
eenen Gebeth, die oock in 'tLatijn bp ovg ig 
gemaeckt ban eenen verloorhenden Grieck; 
Daer naer noch eenen Autheiir genoemt At⸗ 
trogrehi, díe cen Secretaris Weg van den 
Sondaen van Begaderh: Voorts noch eenen 
Muguariti, ban Grenada gebozen, Waer zijn 
twee ſoortẽ hanWichinuften/Waer Lan d'ecne 
Den Elixis foeckt/ d'andere de multiplicatie 
der dingen. 
Dooꝛ de ſtadt ſietmen beel Singers met 

Trommelkens ende pujphens loopen / heb- 
bende eenighe quackſalverye oock bn haer / 
Die fp de fiechte Luyden voor veel ende won⸗ 
dere gebreecken aenpanten. 

Voorts iſſer oock cen ſeker loopte ban luy⸗ 
den /ſjnde altefamen uyt eengeſlacht / die met 
danſſende Sinnen doorde ſtadt ende 'tHandt 
loopen / dragende om den Hals ende armen 
veel Serpenten/ daer fp wonder mede upt- 
rithten/ foo’tfchünt. Deſe zijn niet heel bez 
ter alg Bier te Lande de Guychelaer. 
De Boꝛgerye iffer gants hoovaerdtan, 

den vreemdeling feer hetioh, Den Adel iſſer 
fotrotg ende groot· dunckend dattet eẽ ver⸗ 

675 
driet is den genen Die smet haer pets te vers 
richten hebben. 

Rijckdommen, 

Dit Landt heeft alles wat ban noode is/ 
fo obervloedigh / dat het genoegh den Hreem⸗ 
deling ontbeeren kan: Want Tgeen int eene 
Hardt gebzech is / heeft het ander obervloe⸗ 
digh. De dat het geen meerder peft ende vers 
ntelder en heeft/Dan den al bederhenden vore 
logh. Want in alte ‘tgebergbte wordt veel 
Pee gewepdt ; ende veel granen gefnept. Da 
datmen noch evenwel Heel Koorens/ ende 
andere veuchten / als Citroenen Lamoenen? 
ende Orangie-⸗Appelen in andere Handen 
vervoert: Ale mede veel Camclotten, sParz 
roquijns· vellen / Katoen⸗· nwaet / ende veel 
fchoone Suycker; alle weltke Kaopman— 
ſchappen den Inwoonderen eengroot geit 
ende profijt op-bzennt. 
Ben Kepler is abfolupt Meeſter ban alle 

de goederen fijner Frweouveren / even ges 
lek den Turck: doch de gene / Die onder hem 
in befcherminge ftaen/ als vele Arabiers on 
de Bergen/ende in De WWoeftijnen;gever Hem 
de Thienden ban haer gewag ende Dee; erve 
van alle eerftelingen neemt hp maer een ten 
twintigen. Wan prder gemeet Dacr-Hands 
beeft hp’s jaers s vierẽdel Duract/ende ban 
pder Laert-fiede oock fo veet / eũ noch fo heel 
tot hooft-gelt han alleg/ ’t fp JBanlijck of 
Drouweljrk/war boven de 15. garen is: Ten 
Waer bptijde Ban grooten noobt. Ende heeft 
Loo2 een gebruprk cens fo veel ban allen te 
epſſen / doch laet Hem gemeenlytk wet de 
helft bernoegen ; ende ats-dan meent Het 
volck dat hun groote genade geſchiedt. 
De Dteden betalen Lan alle haer inkomen 

aen Hen twee ten hondert / ende de vzeemde⸗ 
lingen thien. Wuders Geeft hp ooc beelgelde 
ban de Kooln-molens. De Moſquee ban 
Carwen hadde Looztijds Scoco. Kroonen 
jaerlijtcks inkomende / ende fao waren de tol⸗ 
legten erde Gaft-hupien ooch hefet met beel 
Dupfenden inBomtie; doch dit heeft den Kez 
ning alle8 naer hem getrorken. Daer benee 
gens is hp Erf-genaeta ban alte de goederen 
fijner Gouverneurs / foo mel roerende als 
únroerende ; ten Waer datter ecn fone wa- 
re die oudt genoeg Ware am in des Konings 
dienft te Bomen; anderſins voedt hp de fes 
ren ende Dochteren foo lange ou tot datſe 
hemen te trouwéê. ende fal hp noet gemmepn- 
lek de vichfte tot ſyne Gouverneurs Fellen/ 
om: alfona bare doot hare goederẽ te beken. 
nen / waeromme eẽ pder foert zijne goeder fa 
beel te berberadenals hp kan/ oock ſelfs in 
Dienft zunde: oef bege Ben bun ſommighe 
upt vreeſe ban in dienſt te glyeraken/ wel ſeer 
Berre van't Hof / eñ upt des Konings oogen. 

Sterckten. 

Den Kepler en Deeft geen bpfarnvere Fase 
treffen anders/ dan aen de Dee-kanst/als Ca- 
bo d᷑ aquero, Larachi, ende Tetuan. Want de 
macht ſjns Depse beſtaet / geltick oock des 
Torrcks / inde verſheydt des volchs / ende 
voornemelück ín Huorterye. 

Binnen Marrocco ig een Urundthung / 
daer gemeenlijck alle Maenden 46. quinta⸗ 
len bufkrupt gemaeckt woeten koorden. In 
Dit ſelfde ig inden jare 18669. het vuyxr qeflaaf/ 
fo dat voor dien brande cen groot deel derſeff⸗ 

Dh ĳ der 

XXIII, 

« 



676 Verhaël van den Stact der Ridderen van 
ber fladteock vernielt wierdt. Alhier wozdẽ 
gock bele Pofguetten Gemaccht, F 

Det Uryghevolck deſes Monarcehs ís in 
heel deelen verdeplt , Het eerſte beſtaet in 
27000. Rupteren / ende 2000. Moſquettiers / 
die hp te Fcs cen Deel onderhout / eñ voorts te 
Marrocco, doch het minſte deel alhier Want 
deſe zijn Hem alg zyn Lif-wache/ dewijl BP | 
Bier zn Waon-plaetfe houdt, 

Det tweede beftaet in ooo, Fupteren/alle 
Edellupden/ ende van aenſien. Dele fitten op 
wpter-maten Bofielijch gemonteert / fo wel 
Hau Rleederen / Parnas/ als gelweer; waer 
aen noch zyde / noch Goudt / noch Silver in't 
minſte niet gefpaert en is. Ap bebben behal⸗ 
Ben be Probiſie Ban Koorn/ Bader, Olpe / 
Boter / ende Vleys / Loo? haer haer wiken 
ende ſinderen / noch tuſſen de 70. ende 100. onz 
ten Siivers’sjaerg- Á 

Det derde deel des Kriüghs knechten zĳn 
Timariots; overmits dat ben RKepſer Ban 
Marrocco ende Fes gewoon is te geben gen 
alle zijne Sonen / Broeders / ende andere 
Tupden ban genſien / sock aen den Princen 
Ban Arabien, het gebrupck van eenige Lan⸗ 
den, Deſe laten Die Lauden bearberdensende 
bergaderen alte Be bzuchten Hoer haer; ende 
van t Profit dat hier af komt/moetenfe/elch 
weet Goe veel / Soldaten bouden/ fo te Loet 
alste Paerde/ omt Den Kepler in tĳdt van 
naot/te dienen: Ende worden van bare Prin⸗ 
ren ende Heerẽ vaa alles verſorght ende ver⸗ 
fien. Defe noemt men Timariors. $ 
Het vierde Deel beſtaet in Rrabiſe Krügers / 

Bie altydt in hare Avares woonen (Dat is in 
BaregGehuchten/ondergelielde Tentemver⸗ 
beplt onder fehere Gouverneurs; Dienen te 
boet ende te Paerde / doch meer am bupt / als 
om eere. 

Bee vijfde deel beſtaet fn Kriüghs voltk/ 
bie aengenomen worden / geijck hier te Lan⸗ 
De; erde onder deſe worden oock alle d In⸗ 
weenderen der Steden gengetepckent: Wiet 
toe vindtmen licht elcf cen berendt/Lermitg 
Dat Hunne Wet inhoudt / Wie een Chriſten 
omgebracht Geeft / terftondt ban monde ter 
Wemel vaert, Daer tegen andere bolcheren 
wordenſe wernigh gebruyckt / upt bzeefe 
boer oproer. — 

Dier upt kan light afgenomen worden / 
Doe menighte volck van deſen Prince te beidt 
gebrocht kan worden: Markt meten Wy / dat 
Mulay Abdula in't Jaer 1562. de ſtadt Maga- 
zan belegerde met 200. dupſent Perſoonen de 
grachten met eenen grooten Sandt-bergh 
vullen liet / ende de Muepren met zijn gefchut 
om verre wierp; doch moſt evenwel ſonder 
de ſelbe verovert te hebben / van daer ſchep⸗ 
den / ende op· bꝛeken. 

Gouvernement. 

alhoewel het gants moepelijck ig van ee⸗ 
nig Goubernement te pachten in cen Lant / 
bat geftadigh in Beroerten is / ende hupden 
onder den eenen Prince / morgen onder Der 
anveren is; nochtang fal ick beproeven het 
ſelve ten nauwſten te daot-fnoffelen/ ende 
alles na De gewoonlickſte maniere te flellen/ 
Die mp fat m̃ogelck zijn/ op dat ick den Wee 
fer foo Wel in't lactffe/ alg in bet eerſte / in al⸗ 
les ſoude mogen de mate Hol meté / ende Gers 
roeging geven. Derhalven dunckt mp eerſt 
ende Boog al neobigh te zijn te verhalen / Wie 
ende Welck geflachte Het ſy dat hupden ober 

de Kicken ban Matrocco ende Fes heerft/ ene 
de dDoog Welcke manieren Bet felve tot ſodani⸗ 
gen Apeke gekomen fp. k 
Daer wageenenÂlfaquiofteOpper-Pries Welck ot 

fer des Wet Mahometis, geboren van Tigu- Qacbte nugs — 
medeth, een plaetfe in Dara, een door-trapt ver de lijehë 

| ende niet min eergierigh menſthe / alg mede Lan Marroes — 
wel ervaren in die wetenſchappen / daer fich CO Ende bez — 
de Wahometanen fn oefenen: Dele genoemt ea 
vnde Mahomet ende Benamer, Bie ich oectt ror fooarige 
Xerif neemen liet) begon in eenigh aenften te geerfenape 
komen ontrent den jare 1508. Hp gaf beoz dat pregevactke — 
bp upt den Stamme Mahomcuüs geſproten fp. 
was / ende ſiende de berdeplehepden mAftica, 
daer de Poztugiſen de ſterckſte in waren bee 
Aoot bp ſich ſeffs ſich Meeſter LA Mauritanian 
Tingiranam te maken. Tot deſen eynde ſondt 
bp cerſt fijne drie fonen Abdala, Hamedt, ende 
Mahomech ín Pelgrimagie naer Mecque ens 
De Medina, omde Begrabemſſe Gates dalſſen 
Pꝛopheets Mahomeris te befoerken. 

Befe Jongelingen volbzorhten deſe Kers 
met ſodanige Beputatie ban Hepligherde en- - 
de Gods· dienſt / dat fp ín haer Weder-heeven 
Dele Wupden verweckten haer te gemoet te 
loonen / ende als heplige Lupden te ceren ens 
De De klecderen te kuſſen. Deſe Door Her Kant 
treckende / veynſden Booz eenige Geddeljeke 
infpiratfe tot hooger ſaken ber veecht te zjn, 
ende Dichmaelg Ala (dar is Godt) upi-ree= 
pende / verbraken de feite met Vele ende ſpa⸗ 
ve ſurhtens / leefden oock nergens anders 
ban/den Lan De Kelmoefien, Sp epndeling in 
Gaerg aders bups giekomen fünde/ en 
Wilde de Wader ooch Dit geloove der Volckẽ 
ober fijns Souen níet laten verkouden / maer 
ſondt Hamedt, ende Mahomet naer Fes bp d8 
Bening, Lan Wien fp ſeer beleefdelijek cut? 
fangen zijnde / is den senen Wefer geworden 
int Collegie Ban Amorodache ; fn die flade 
feer ermaerdt/ ende Den jongoſten Wierde 
Heer-meefter ban des Konings kinderen, 
So hacft befe haer nufegen wel gederht ze 
zun in be goede gonſte des Rorungs/ ende dat 
bet balrk oock een ſeer goedt gevoelen van 
haer alſins hadden / nemende haer oogfacch? 
Dat De %rabierg ende Fet oten greote ſchede 
deden Gen genen Die Lan bare Met waren/ens 
De Dat onder de Banteren Bet Portugüſen/ 
ban de welche fp betaclt wierden, verſoch⸗ 
teu fp verlof Van denkieningdoeyaenkitfine 
fe haers Baders) om cen Vanicre tegen de 
Chꝛiſtenen te moghen opzichten; hen: belge 
Bende gelicht oock gebeurde, daiſe de Moren 
feer lichteljek tot haer trecben ſouden / die de 
Poꝛtugiſen volghden / ende datſe dooz dit 
middelde Provintien Lan Suz, Bee, Ducali, 
ende Marrocco lichtelijtk verſekeren fouden/ 
tet noch meer andere/ die ban de Portugüſẽ 
gefiaargb ontruft wierden. 

Wier tegen fielde ſich Muley Nazzar , een 
Broeder des Konings / ſeggende / dat / indien 
deſe Gebroevers onder fehijn Lan Gods⸗ 
dienſt ende Beplighepdt eenigen voort-gang 
deden met De wapenen in handen/ Het daer 
naer Onmogelijk foude zijn Beer neber te 
fetten/ ende te ſtillen; vetmits De wancnen 
den menſche ftout/De overwinningen dertel / 
ende be aenhang des boler hem na nieuwige 
heydt hakende maken. Dori den Koning} 
Die een feer goedt geselen hadde ban hare 
Beplichepde/ ende ſjus Wzoeders voor ſtel 
WepnigBachtende/ gaf haer cent Standaert / 
een Koperen Arormuel/ ende zo. Daerden 
om haer te bergefelfchapgen/ met Seie ben 
ban Retommandatie acn de Arabiers * 
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van Marrocco ende Fez. 
Veeren der Dteden in Barbaryen. 
Met defe beginfelen heeft veel voltx haer 

Cwee ger berboegbt tot hare repfe/ ende dDeO--lfepen 

proederg bez Het Lant Ban Deucali,tot aen Cabod” Aguero 
ínné onder toe / Dat de Portugiſen doen ter tijdt in hade 
chin ban Den; ende (fende haer Lan beel volcks geacht 
Geligie te ende gebolaht/ epfien ſy haer af alle de tien⸗ 
oo loghen. den / die fp Godt doch fchuldigh waren/ ende 

nadienfpmet hun boorde Wet Mahometis 
ſtreden / dat fulckg gants noodigh ware; het 
welcke Haer lichtelich ban een peder inge⸗ 
willight is / waer door fp ten eerfien innamen 
Tarudant, daer fp haren Pader Gouverneur 
af ſtelden daer naer Lerkregen fp Suz, Hee, 
Deucali ; ende beel na-gebupzde piaetſen. 

Bomen (n „@p berbleven eerfi te Tedtneſt, daer na te 
‘Marocco  Fefarote, ende ontdeden in een Veldt-Hagh 
met lífië/en- Loppa Barriga, eẽ feer bermaerdt Kapitepn 
De bergiften der Poztugpfen, doch verlozen Daer Hareu 

denlaoning. oudtfië Broeder. Daer naer met foete woor⸗ 
den in De ſtadt Marrocco gekomé zinde / heb⸗ 
ben fp dE Koning vergift/ ende heeft hen Ha- 
med Xerif Kening va Marrocco ín zijn plaet= 
fe doen noemen. _ : 

Ondertuffen zin de Arabiers ban Deucali 
ende Xarquie met die van Garbia handt-ges 
meen geworden / peder ſich verlatende op de 
Bunfte Xilifs: Doch defe fiende/ datter aen 
bepde fijden veel verflagen wierden; keerden 
hare wapenen tegen bepde defe vyandẽ / ende 
maecckten haer rjck met hunnen bupt; 
Sp hadden te boozen aen den Koning ban 

Fes altijt gefondé het bijfde deel haers bupts/ 
doch xn hebben na defe oberwinninge ſulcks 
nietsueer gedaen/ ende fonden hem alleen fes 
Paerdẽ ende feg af-Gemende Kemels. Waer 
af Den Koning vergramtfijnde/ fondt om te 
epffen het vijfde deel des bupts/ mitfgaders 
den Cijns die dE Koning ban Marrocco hem 
altijdt gewoon was te betalen/ hen dreygen⸗ 
de / ſo hyer tegen fepde/ bat hp hem beoorlo⸗ 

—— Koning van Fes in deſe onder ben int aer den Koning ban Fes in defe ⸗ 
Rilke ban Dandelingen ſtervende / Heeft zünen fone Ha- 
Marocco bez medt, die een Difcipel des jonghen Xerif ges 
befiicht ban weeft was / ſich niet alleẽ met hun bevredicht 
ben jonghen maer beveftighde Hamer Xerif noch daeren⸗ 
bee veer boten im’t koningrijche van Marocco, mitg 
Bifcipel gee Dat hp alleen eentgher-maten de Koninghen 
Weeft was. VAFez als Souveraine Prince erkennẽ (oude. 

Dork de Xerif (wiens macht daghelicks 
acnwies) hebbenaen de Koning ban Fes gee 

Woorden fonden/fe haeft den tüdt van Cijng-betalinge 
„ bpanbden. aengekomen was / dat / nadien fp wettelijcke 

Ducceffeurs van Mahomet waren/ {p nie⸗ 
mant wie hy oock ware/eenigen Tribupt te 
geven ſchuldigh waren/ ende meer rechts ín 
Africa hadden/ alg hp: Ende wilde hp hare 
Vꝛient zijn / hp mocht; fo niet / haer en fous 
de oock geen couragie ont breken. 

Belegert Den Koning oder defe antwoorde bers 
Marocco, tooꝛnt zijnde / fepde Haer den oozloge aen/enz 
pochte ber de quam ſelfs ín perfoon Loor Maroccolegez 
geefs, ren; doch Wierdt D'eerfte-macl ghenoodt: 

dzuckt de belegeringe op te breecken: Daer 
naer boog de ſelbe ten tweede-male ghekeert 
zinde met 18000, Paerden / ig ban de Xerif, 
Die maer 7ooo-Paerden ſterck warẽ / ontdaẽ / 
alfo hy een Riviere meynde ober te fchepen. 

Woꝛt ten Dooz defe bictozien hebbende Xerifs Han 
rf befs Banden Tolgeepft; ende pafferende den 
bandeXents A las namerTafileth een machtige fradt;sende 
ondaen. verkregen eenf-deelg door bziendtfchap/ anz 

Der-deelg doo, gewelt verfchepden volckerẽ 
ban Numidien, ende ban 'tgebergbte aen ha⸗ 
ve zijde. 
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An den Bare1s3z6. den jongen Xerif, die 

Dem alrede Koning van Suz noemde; heb⸗ 
bende opghelicht een machtich Heye / ende 
veel gheſchuts in't velt ghebzocht hebbende / 
trock booz Cabo d'Aguero, een fcer deftighe 
Sterckte / dat doen ban dE Portugiſen inge⸗ 
houdẽ wiert/ en ban hun feer geftercht was. 
De plactfe Wiert ban bepden zijden dapper 
befchermt. Epndelyck het bupz gheräeckt 
zijnde in't Buf-krupt/ waer af de belegher⸗ 
de verſchrickt zynde / ig den Xerif met Blep: 
ne moepte daer in ghekomen/ ende Geeft de 
meefte menighte bar ’t Garnifoen gevangen 
gekregen, Doo2 defe virtorie is den gantſen N 
Berg Adas, ende wat noch in't Bick ban Berdrjben 
Marocco, ende fn Arabien onder Den Portu⸗ de — 
guſen flont/ ín de macht ban de Xerifs geno⸗ fen upt 
men: weſhalven den Koning loannes 11, os Gehe DA 
ning ban Portugacl, fiende Dat de onkoften gaero inge 
het profüt verre oBertreften/ heeft de plaets nomen was 
fen ban Safin, Azamor, Arzille, ende Alcacar, 
die hp langs de kuften ban Barbaryen befat/ 
berlaten, 
Defen boozfpoet heeft wederom eẽ groo⸗ 

ten tweedzacht verwekt onderde Gebrocz 
ders; Waer af Dupt-komfie ſodanigh was / 
namelúck/ dat den jonghſten d'averhant bes 
houden hebbende in twee Slagen tegen zjnê 
oudtften W2oeder/ ende hem aebangentebe 
bende/ bande hem binnen Tafileth. Daer na 
keerde hp zjn macht tegen den Honing van 
Fes,endena Dat hy D'eerfte-mael gebanghen 
ghenomen ende op fekere Loorwaerden log 
gelaten hadde/beeft hp hem ten tweede-macl 
in handen gekregen / bermits bp 3züne belofs Ven Los 
ten nieten boldede/ heeft hp zyne Landen ninck ban 
onder hem Gebzacht/ ende Hem epndelijch Fez Wordt, 
met zyne Kinderen laten ombzengen, —— 
Siet / hoe dit Bick ín de handẽ van dit ge· ginderen 

ſlachte gekomen is / het welcke aldaer noch amgebzacht. 
Beerft/ Doch met{o vele ſcheuringhen ende 
veranderingen deg gelucks/ dat het wonder 
is dat (o Beel beroerten Haer niet bermoept 
en hebben / ofte tyck geheelck verbroſeit. 
„Laet ons nu eens ſien ten naeſten bp/ hoe 
dit Gijcke beheerſt wort. 
In't Landt ban Hee, ende voornamelijtk Souberne⸗ 

Ínt gheberghte en Weetmen nauwelicks ment deſer 
ban eenige Juſtitie te doen/ Bock honnen de Zanden. 
Epel-lupden nauwelijckg in de Dteden ee 
nige poltepe onderhouden. 
Bet bolck deg Lands Lan Suz leefde Doors 
tog ineen forme Lan Bepublijcke / doch nu 
hout den Kepler van Marrocco albaer zijn 
Cancelerpe, ‚ 
Ren moet weten/ dat in't geberghte ban 

Marrocco ende ín’t Landt van Gufuli,de In⸗ 
Woonderen fcer noode haren Prince onders 
danigh zijn / gelĳck ooc op meer andere placts 
fen gebeurt. , ; 
Den Koning Houdt zijnen Bacdt binnen 

Marrocce, ende een t Hooge Hecht / ende in 
pder Provintie heeft hp zijne Gouverneurs / 
die de omliggende plaetfen cock na haers 
ftadt wife gouverneren. 
Wp komen nu tot het Hijcke van Fez, waer 

in bzp wat meer fal aen te mereken zün/ende 
falmert oock upt’tgene Wp berdalen fulten/ 
lichtelijt konnen fien welcke ordre in't Kant 
aldaer ende Bes Konings Hof gehoudẽ wort . 
Onder alle de Weeren ban Africa en vind⸗ 

men níet / dat pemandt opt Veere ofte Kor er 
ning gekozen ſp ban den bolcke: Doen mach HEN BES 
pock niemandt onder He Met Mahomets, bie re, 
een wereldtlijck Deere fp/hem ſelven wetter 
Igeh noemen/behalben de Opper · Biſſc hop⸗ 

Db iij pen. 
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pen. Maer den Kouing op't epnde zing les 
Bens heu gevoelende / roept de machtighſte 
ende grootſte des Hoſs byen / ende Doet Die 
beloouen datſe na ziju Daot fuiten zijnen. Done 
of zijnen Bzoeder tot Koning kicfen: twelck 
nec) menigijmael niet gehouden en wozdt / 
want (p meefi-tijdtg e enen na hare fin kieſen. 
Fn defer voegen ie gekofen den teghens 

woordigẽ Roning van Fes, de welcke fo hacft 
daertoe niet ent was gekomen / of heeft een 
Der grootste Edelen beg Tands tot zijnen 
@Opper-Macdte- Beer gemaeckt / aſſigne ren⸗ 
De hem cen derdedeel vande inkomſten des 
Riches. ì 
Daer vâer hoes bp ecn Secretaris / bie 

voe zijnen Tijzefozier Was / oppei-Hof: 
meefter. 

Wijders Hoos Hp eenige Bitmeefterer oz 
Ber de Bupteipe / Die tot zijn ADf-Warht gez 
ordineert wan/ eñ deſe onthieten haer meeſt⸗ 
tudts inet veidt. Noch ſtelde hp in peder 
Stadt een Gouverneur / Hie de inkomften 
des Stadts ghenoot / des moſt hp cen ſeker 
getal Paerden op zn koſten onderhouden / 
Die altijdt berepdt moſten zijn / alg men ten 
Ooꝛloge trecken ſoude. ez 
Bp osdonneerde noch feliere Cammiftarfe 

fenober het volck / dat m't geberghte weer 
de / alg mede aber de Arabiers / zyne Oudere 
Danen. Defe Commiffarifen richtẽ bet volck 
een pegelijck wa Hare epgene Wetten. Sp 
Hadden oock laft om de Henten ta te manen/ 
eude rekening te houden ban de ordinariſe 
ende Ertraogdinarife betalingen - 

Daer na ſtelde hp ſekere Baroenen/ die cp 
be (prake nan Fez bebupden fo Beel alg Hare 
diaens / ende deſe Hadden een Kaſteel / ofte een 
Doꝛu ofte twee onder haer / om hare quali⸗ 
tept te onderhouden/ende den Koning m zijn 
Tochten te vergefelfchappen. _ 
Wp Onderhieldt oock eenigelichte Paer⸗ 

Den op zine koften/ als den Koning te beldt 
lagh, maer in túdt ban Leede gaf bp haer 
Kgooꝛn / Butter/ende Diepg/om Boor tgant⸗ 
ſche jaer tefouten/ boch wepnigh Geldts: 
Welig waer/ dat Dp heer een Kleedt jaer” 
Wekg gaf: nochen hadden deſe ooch gene ſor⸗ 
ghe ober hare Paerden Want den Nomning 
Berfozahbe hun van alleg/ cnde hare Dtal 
knechten waren Chziften-Dlaben/ die met 
{ware Boepen aen de beenen: gigen / maer het 
Zeger te veldt trerkende / lietmnen haer op De 

Bagagie Kemels rijden. 
Maer was oock noch cen ander Commiſ⸗ 

ſaris overde Kemels / Lie de Acherg onder 
Ben Harderen uptdeplbe/ ende verſorghde de 
RKemels / als den Koning die ban node hedde. 

Voorts was daer een verſorger / Die alle 
cet· warẽ / fo des Konings / als des Depre/ te 
beſchicken / te bewaren en upt te deplẽ hadde: 
Eñ deſe hadde thiẽ ofte twaelf groote Ten⸗ 
ten / daer hodeſe Lüftocht in ſeyde. Onder 
Befcuftondende Officierg ban de Keucken. 
Wüders waffer een Stalmeefter/ Die over 

@lle des Konings Paerden/ Kemels / ende 
Muplen laſt hadde / ende den Werforger bee 
ſchickte hem alle noodtſakelytckheyden totde 

daer na de Trommel ſagers; voorts den ſe lve Beeſten. 
Daer was oock eẽ Commiſſaris over het 

Cooꝛn / alg oock ober dE Haver der voorſey⸗ 
Be Beeſten. Onder Hem Kondéeenfge Boeck⸗ 
Hhouders / die alle de granen / daer hy bevel az 
ver hadde / ontfingen / ende genteyckenden / 
ende moſte den Waf-meefter daer naer rekene 
ſchap baer af geben. 

Hies Weg ooch cen Kapiteyn ober soe 

Verhael vanden Staet des Key(ers 
Paerden / Die alg often waren / eude Lan 
wegen den Secretaris des Konings / ende 
Den Koning ſelne / ever al de Inpoſien over 
al immgenden / ende af-kondigbhden. Noch 
Waffer een ander Capitepn/ die alg beest ban 
een bepmeluche Kuytwacht was / ende anr 
tbozitept hadde van 6Konings Wegen tc 
commanderen ober He Efficiers / Diede exe⸗ 
cutien deden / ende De cenfifcatien des Hor 
uingg uytvoerden. Deſe mocht oockde gro⸗ 
te acntaften/ ende die in hechteniſſe flellen/ 
geblupeken oock eenigh Gecht over haer / fa 
ben Koning hemdatbeval. 

Bphavde ooch eenen Cancelier bp hem / 
Die zijnen Degel-bewaerder was / ende zun 
Beꝛitben ſcheeef ende befegelde. Voorts waſ⸗ 
fer oock een groot getal van Lactqquscpen/ 
Die alle onder eenen Capitena ſtonden / bie 
volle wacht oder haer Hatde/ fo van genne⸗ 
men / als ban Verzagen; ende fo Wanneer den 
Koning audientie Gaf/ fo Was deſen Capi⸗ 
tepn met zijn volck daer tegbenwoordigg. 
oog bet Weger trock altĳdt Lolck/ die 

Miet ontflagene wimpels het gantfe Bepz den 
wegh weten; want (p de wegen benden Door 
De boffen ende Btbieren. Do warender mede 
een groot getal Trommel⸗ſlagers / die gro⸗ 
te kopere platen Hadden gelijck ſchotels / boz 
ben breedt ende Beneden fmal/ overtrocken 
met vellen / deſe droegen fp op Paerden / gen 
d'ander fpde Han De welcke ſeker tegen ge⸗ 
wicht hing / om datſe ſeer ſwaer zyn. Deſe 
Paerden zijn Be beſte ende ſnelſte ft loopen / 
want het wordt onder haer cen groote ſchan⸗ 
de gerekeut ben Trommel achter te laten: 
Deſe Trommels geven fosdanigen gelupdt/ 
datmenſe een groot fiuckt-weeghes hoezen 
kan / ende worden met Dtiers-pefen gelagë, 
Den Kkoutng en bteit geen Trompetters 

opfüne Koften/ macr die ban Fes Waren Gers 
plicht hem een feker geral te verſorgen; ende 
wierden dele (o Wel Gebzupekt op de Mael⸗ 
tĳdendes Konings / algin de Dert-legers, 
Daer was een Meeſter der Ceremonien/ 

die altijdt acn De Loeten deg Konings fat # 
Wanneer men den Kaedt verſamelde; Defe 
maeckte het ſtil ſwijgen / ende ordonneerde 
de plaetſe doende oock een peder ſpreken / 
d'een voor ende d'ander na / volgens hare 
waerdigheydt. 
Des Uonings Hups was Lol fwarte Sla⸗ 

binnen / die Der Koninginnen Kamer bedien⸗ 
den. Daer waren oock eenige Chaiſtene Sla⸗ 
vinnen / meeſt Spaenſe Wüven / ende waren 
Onder de bewaringe van ſekere Eunuchen/ 
dat ſwarte Dlaven waren. 

Als den Koning ergens henen wilde / fog 
dedet den Meeſter der Ceremonien eerſt dere 
Poſten Weten, Befe berwittighben bat dan 
deg Woninge Magen / Capitepnen/ Fife 
wachten / ende andere Fupterp/ Die Daer alle 
bp een Bergaderden op de plaetfe bupten 
tPalleys / ende in de naeft-gelegene raten. 
Endealg nu Den Woning upt zn Palleps 
guam/ foo otdonneerden deſe Poften/ hoe⸗ 
danige o2dee it tretken gehoudẽ molt wore 
Ben ; namelgeh: De Daen-dralerg vooraen/ 

SDStal-meefier/ wet zijne Officiers ende 
flepp ; Daer na den verſorger met de Zijne, 
voorts de Lif wachte / den Weeſter der Ce⸗ 
remonien / des Konings Secretariſen / Thre⸗ 
ſorier den Kechter ende Deldt-Oberfte: 
Daer naer volghde den Koning met dE Op: 
per-Baedg-heer/ oft cenigen Prince: oock 
marcheerden altijdt eenige Gfficieren Vig 



van Marrocco ende Fez. 
Konings voot hem henen / d'eene zijn Haps 
pier/d'ander fijn ſchilt / eñ ſommige (jé 250» 
ge dragende, Dine Latquaeyen liepen rons⸗ 
om hem beuen/Waer Ban d'eene des konings 
Bardifaen droegh / ende d'ander her Dadel 
bleet / om wanneer den Koning af-fchzeet/De 
Dedel alg dan daermede te decken / ende het 
geert met eenen Galfter aen den Toom vaft 
te ouden. f 
zaden Koning volghden de Kapitepnen 

der Larquaepen/Ddaer na der Eunuchen / daer 
na van zjn Hof / daer va bande lichte Paer⸗ 
den/ ende ten laetfien den Kapiteyn der 
2soogh-fchutten ende Arquebufterg, 

goe des Als Den Koning te Welt lagh, ftelde-men 
Konings _aldercerft in't midden ban alle d'andere cen 
Eent int groote Tente boo? hem / Die Gemaeckt was 
Delt gelagë met hoecken / als deWupzen van eeu Kakecl/ 
wiert/ ENDE orde allefing vier Kantioh. Defe Tente had: 
sne foe. 5e pier ingangen/ aen peder vande welche eẽ 

wachte ban Eunuchen ffont.onds-om zijne 
Tent waren de Logementen ban sijne éffiz 
ciers / ende liefſte Eourtifanen / ende vronts- 
om defe de Tenten ban 3D ne Lijf-wachte/ge 
maeckt tan Geptenbellen / gelijck der AUra- 
biers, f 
Bp na in't mfdden ban defe Centen ís de 

Heucken/ Hecht-banck ende Bottelerpe deg 
Konings; ende Deun hier bp zijnde Tenten 
vande ſichte Paerden/ die oock alle ín deg 
Konings Bottelrpe eten, 

Niet wijdt ban hier ís de Stallinghe des 
Konings/ daer ban De Mupl drjvers ban 
deg Konings Bagage niet Wijde van daen 
zijn/ met de Vleys· verkoopers winckels. 
De Kkoop-lupden ende Werrk-lupden/ díe 

Bet Weger volghden / voeghden haer befpden 
dele Mupl⸗·dzijvers / fa dattet alfo voorts⸗ 
gaende ín alles een Stadt vergheleeck / ver⸗ 
midts dat de Tenten van de Wachten in 
plaetſe vã Mupꝛen warẽ / want ſy in ſulcker 
vᷣoegen br een gevoeght waren / datmen niet 
en konde in deſe Logementen komen / dan 
door geordonneerde Wegen. Rontds· om beg 
Konings Tenten/ ende vontg-am De ſtallin⸗ 
ge was altijdt wacht / doch meeſt onghewa⸗ 
pent volctk. Ende was ben Koning meeſt 
Winter ende Somer te velt / fo Wel om zijn 
Bick te bewaren/ alg omde Arabiers (zije 
ne @nderdaven ) ín vrede / ende vriendt⸗ 
fehap te houden, Laet ong nu vanden Ko⸗ 
ning fehepden/ ende Komen tot zijne andere 
Plaetfen. î 

welcheors  Berfielück binnen Fez Waren Cijnſen ghe⸗ 
De binnen ſtelt op de Lakenen / die aldaer van ceren 
Kez geboude jpt-roeper(bebbendede fclve op fijne ſchou⸗ 
dd beren) aen den meeft-biedenden bp delle ofte 

meer verkoft wierden : Dele upt-rorpers 
waren alle Go. te (amen ; ende moeten alte de 
JLakenen eerft ban De Cynſengers gefcgelt 
zin/ eerfe berkoft mogen worden. 
De AUptekers hebben eẽ plactfe bpfonder/ 

daerſe Wwoonen/ de welcke afgelfoten werd; 
ende Des nachts met Wakerg/ die eenen 
Hond / Lanteern ende geweer bp haer hebhé/ 
bewaert. De Kooyn-mate moet daer oock 
van eenen Burger-meefter gelick zijn, 
Binnen de fladt zjn alleen eentghe — 

Offictiers / díe laſt hebben om een peder vecht 
te ſpreken. Den Gouderneur is ober de ci⸗ 
vile ende triminele ſaken. Gen Gechter/ die 
kenniſſe nam ban alles Wat de Wet Maho- 
metis aenging / ende hadde eenen Lioutenant / 
die kenniſſe nam over de ſaken des Houwe⸗ 
Wirks/ verhoorde be getupgen/ ende mocht 
ffnalicken Recht (preken, Dan alle condem: 
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natien hadde ben Geuderncur fijn geldt ; 
Det ſwoserfte criminele vecht was bp-na 
meefi-tijdg / gegeeffelt te Worden mbe tekens 
Woordighepdt vanden Gouverneur / net 
hondert ofte twee-hendert Magen; Daer ra 
dedefe den Beul cen Weten om ten Wals / 
ende lepdeje aldus dooz de gantſche fiadt / 
Geheel naeckt / behalven de fchjamclije pdt/ 
uptroepende tgene Datfe bedreven hadden : 
ende fomwilen wierdender aldus cen hrelen 
hoop aen ketens gelepdt. Wan peder nifdae 
dige hadde den Gouverneur cen Duraet ens 
de een bierendeel. De Kechters ban het Car 
uonijcke Becht aldaer, / volgens hare Wet 
Mahometis/ en hadden geenigt Loon van 
Eentge crpeditien/ Want 'felbe door de Wet 
bo haer verboden ís, 
Daer zijn oock bier Warht-meefiers / díe 

bp nacht boog be ftadt de conte doe/ cnde defe 
en hebben geen andere gagte/ als tgene datz 
fe krygen van de gene Dicfe bp de ſtraten Vans 
gen / twelck fo beci is / als haer van De echo 
terg (bolgeng der gevangenen mif Dacb) toe⸗ 
gewefen word. 
Een peder wordtoegelaten openbacr Herz 

bergh ende Hoer⸗ hups te mogen houden, Ale 
le Tollen / Cyufen/ ende Impoſten/ wierven 
eertijds aen de poogten Af-geepft/boorfchere 
Wacht / die daer toe geftelt waren, ende in 
elcke Poort was eenen Notaris/ die alieg 
Aenteprhende/ ende aen ben Fmpoft-meefier 
bageljeks pertinente rekening mofte doen . 
Alle ding gaf cüns / behalven Koorn/ Hout/ 
Offen/ Schapen ende gevogelte / doch de 
chapen betaelbden ín de Bleps-halle. 
Sy hielden oock goede ordre op't gewich⸗ 

te van t Broodt / wantde Gouverneur der 
Dtadt reedt dickmaels felfs om/met sijn 
Dienaerg om dat te wegen / ende fo pemad 
bebonden wierd het broodt te licht gebacken 
te hebben / die Wierd op ſtaens voers gegeefs 
felt / ofte ten minften dapper geflagen. 
Binnen Fez fg een gebangê-hups/’twelck 

fo lang ende wudt ig / datter Wel zooo. ger 
vangenen ín geberght konnen werden / ende 
en beeft oock geen tuffen-fchepdfel, want het 
aldaer geen gebrupch en is eenige gebangeng 
fn heymelijcke gevangeniffen te leggen. 

Dit ís bp-na alleg wat ick vande egie⸗ 
ringe der Bijcken ban Marrocco ende Fez 
hebbe konnen bernemer. Ende Wat aen- 
gaet’tgene ick gefepdt hebbe eertijds Ha den 
Koning ban Fez geptactifeert geweeft te zijn? 
daer fg gewiſſe ſekerheyt / dat den regen waooze 
digen Vorſt Ban Marrocco ende F-z De ſelve 
manieren van Doet fo ín zin Hof als elders / 
onderhoud / ende wepnigh verandert beeft, 

Haren Gede 

Alle DEnwoonderen deſes Gijck® zijn 
Mahometanen / behalven de Slaven / daer 

XXIX- 

_wpop't epnde deſes ban preken fullen. 
u zin in de Mahometaenſe Wet Leelders 

hande Secten / die hare Hoofden ende Dors 
tozen hebben om be ſelve te befchermen: 
Want daer zijnder bele / Die op Der Alcoran 
oock ernige Commentarij gemaecht hebben / 
enbe en Houden haer met formelijcken aen 
‘tgene aldaer defchzeben ſtaet/ waer bele din⸗ Verſchen⸗ 
gen t gen ſpreltende / loopen boven de ſeive. — —— 
Onderandere ig een Commentarius begon⸗ permen, 

nen ontvent So. jaren na Mahometh, wiens vanen ferbe 
voornaemſte ende eerſte Autheur genoemt onee harent 
wierdt Elhefembnu Abilhafen, uptDde ffabt Alcoran. 

Phn ii Bafra, 
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Baſta, bie fijne Diftipulen fehere Gegelen 

Verhael van den Staet des Keyfers, 

ftelbe,doch en liet haet niets ua bp gefchzift. | 
Dondert Jaren hier naer iſſer ecn anderen 

opgeftaen/ die in defe Dinge (eer gauw was / 
Elharit Ibnu Eftd; upt de ſtadt Bagadeth , die 
zine navolgers een Jroot Boeck na-gelaten 
beeft. Daer na is deſes Mans Secte ban 
ben Biſſchoppen deg Wets boor quacd gez 
benden / ende zn alle fijne Fauteurs ende 
nabolgerg boo? Kertteren inde Wet Maho- 
metis verhlaert geworden. Defe Decte ig 
Ontrent So. jaren Daer naer wederom van ee⸗ 
nen anderen op-gerecht/ die deſe Leer opene 
baerlijck gepredickt heeft: So dat alle de 
Wet-geleerde ende Opper-Peieftecen defen 
met alle fijne Difcipulen ter doodt Lerwefen. 
Det welcke deſen Dortoor berftaen hebben, 
de/ heeft hp terftondt eenen Brief aen haren 
@pver-Priefteren gefchreben/ haer biddene 
De / dat fp hem fo gunfiigh doch Wilden zijn / 
Dat hptegen hare Wet-gelcerdbe mocht difz 
puteren; aenbiedende / Dat / indien fp hem 
operwonnen/ hp geerne ſterven wilde; fo hp 
hum berwan/ fp boor Hem gedoodt fouden 
wozden / op dat doch fo heel onnofcte niet gez 
doodt en Wierde upt eene valſche laſteringe. 
Dit verſoeck ig hem banden Opper- Drie: 

Siſpupt ſteren vergunt. 
ber saas Deſen Man uu tot het difpupt gekomen 
metanentes zinde / heeft allcde WDet-geleerde ſichtelijck 
gen eickan⸗ Veronnen; fo bat den Grooten Mofti wees 
deren/ op nende / ſichaen zijn zijde begaf/ende was haer 
verbeurte zijn levê lang goetjonftigh/latende boog haer 
—— Tollegien ftichten/ ende andere woonplaetz 
Be wiert. fer voor de gene / die van hare opinie waren, 

DefeDecte bleef ontvent noch andere hon⸗ 
dert jaren ffaende/tot dat upt Alien gekomen 
ís Maliczach, Tureks Kepſer / dte defe Derz 
tarifen vervolghden; fo dat (ommige na Cai- 
re, ſommighe na Arabien bluchteden/ ende 
bleven 20. jacen ín deſen ftant/ tat het Bick 
ban Gafelhaen, een Reve van Malicfah;wiég 
Gaetg-heer/ genoemt Nidam Elmule , eert 
Fau ban grooten berftande/ defe Decte toes 
ghedaen zünde / haer Wederom op de baen 
bracht / ende die fo vaſt berfekerde/ dat door 
nitodel van een geleert Man / genoemt Elgaz- 
zuli, die een gcoot Werck / in feben Boecken 
Berbeplt/ daer ban befchzeef/ hop deſe Der: 
tarifen metde Wet-geleerde accordeerde/ fo 
dat de Wet-Geleerde Den Tptel fouden Hoes 
ren gan Dottoren ende Behouders van de 
Wet des Propheers, ende deſe Reformateurs 
van de felve Wet, 
Defe Eendracht duyrde tôt dat Bagadeth 

Ban den Cartaren berwoeft wiert/ 't welcke 
gebeurde deg Jaers 656. Van het Egyrum 
Mahoimetis, Mette min fo wag Afien ende 
Aftica oan nefe Sectarifen geheel bol/fo bat 
deſe ſtheuringe tot haren ondergang niets en 
Wwzacht- 
Doen ter tijdt en heeft- men tot defe Meer 

gheen Lupden toegelaten/ dan wel gheleert 
ende ervaren zijnde / om de felbe wel te kon⸗ 
fien befchermen teghen hare bpanden ende 

Berbal ( pefrrijderg: Maer dit ig metter tdt oock al 
De Sando! gechallen ende inghebzoken/ ende zjn daer 
Weer berooze naer aengenomen Heel ongeleerde ende ons 
faeckt/ ende ervarene perfonen/ die opentlycken voozga⸗ 
waer dooz. ven / Hatter mt geen geleerthept meer vers 

focht en wiert/ bermitg Dat den H. Geeft de 
kenniſſe der waerhept upt-beplt alle den 
ahenen die cen Zupverende opzerht herte 
hadden. 

Wier door iſt gekomen / Dat ſy / látende be 

| 

ſy alleen ben regel der Wet-geleerde navole 
gen/ wat den Dienſt belangt: maer anderfs 
fing nemen alle welluften aen/bie fp gelooven 
dat doo? deſe Secte toegelaten wozden:hou⸗ 
ben beel-maclg dBafterpe/ fingen alderlep az 
moureuſe dinghen / ende danſſen oock daer 
onder. Sommtghe verſcheuren oock hare 
Kleederen/ op het gelupt bande Liederen / 
voor ghebvende datſe ontſteken zijn ban de 
vonchen der Goddelücker Liefde / daer fp 
inder waerheyt Wel dobbel van wijn ende 
ſpüſe overladen zyn / ofte andering upt lief 
De tot centge onghebaerde Knechtkens / die 
fp altijt ende op alle gaft-malen bp haer heb: 
ben/ ende hun nade Maeltijdt meeft-túdte 
voor hare Drouwen verſtrecken. 
Defe worden Pelgroms genoemt te Fez, 

ende defe hare Dodomtife fonde/ der Pele 
groms Bancquet; eude oock en moghen bele 
Lupden niet trouwen. _ | 
Onder defe Decten zün noch eenige Regu⸗ Andere 

len/ díe ban hare Doctoten Loor Ketterſe dwalende 
berklaert wordeu; vermits ſaniet alleen ban Secten. 
d'andere in de Wet berfchillen/ maer oock 
in't gheloove, Want daer zinder / die Hoor 
waerachtigh geloven/dat den menſche alhier Baer ghe⸗ 
Door zine goede Wercken/ Vaften/ ende ont Voelen. 
houdenthept/ een opzechte Goddelijcke ende 
Engelfe Nature berkrijgen kan: ende dat hp 
nieten kan ſondigen / al heeft bp Schoon den 
Wille, maer gepaffeert zijnde over De so.trap” 
pen van Pifcipline/ oock noch niet gheheel / 
—7* — evenwel De ſonde niet toe-eu 
rekent. 

tere 
ten eenen God zijn/ ende dat genigh gheloo⸗ 
be ofte Wet eenighſins dwalen en kan/ ver⸗ 
mitg de Menſchen in Gare Zielen overdenc⸗ 
ken ende voot gewfg gevoelen wie van haer 
berdient aengebeden te worden. Dat mede paer ghe⸗ 
de wetenſchap Godes begrepen is in eenen moet ban de 
Man / die Elcob ghenoemt wort / ghekoren Sodthept 
van God, hem ghelijck ende mede-deeligh/ 
wat de wetenſchap betreft. 
Daer zijn noch beertigh andere mannen 

onder huñ / die ghenoemt worden Elauted, 
dat is/ Stammen; want ſy zijn van lager afs 
komftende ban kleynder Wetenfchap. 
Wanneer haren Elcob frerft/ / wortter een 

ander gekozen upt de gefepde veertigh man⸗ 
nen/ ende dat ghefchiet door lotinge ban 70. 
andere Pannen: waernaet noch een ghetal 
is / ban 765. Mannen / daer upt men eenen 
*— onder de ſeventigh / alſſer een overle⸗ 
en 18. 

Hare Wet wil / ende ghebiedt / datfe on: / 
bekent door de wereldt wandelen / ofte als reps berk 
Sotten / ofte alg Groote Sondaren / ofte Secracifen. 
alg de berachtfte Menſchen op der Aerden. 
Weſ⸗-halven beel boog gefpupg dooꝛ Africa 
loopt/ geheel naeckt / oock met de fchamele 
hept/ ende zijn fo ongefchitkt ende obergege⸗ 

noodig: geboden fo wel alg de overtollige / ven / datfe hun fomwijlen op de ig => len 
| 

— 



van Marrocco ende Fez. 
baerlijck met het Brouw· volck vermengen / 
als Beeſten / ende worden niet te min van 
het ſlechte volckſten voor Heplighe Luyden 
den Dit gefchtet al onder ſchjn ban 

eligie, 
Wanneer _ Defe berbloeckte Leere/daer fo Beel boos 

Befe Veere fe Mooꝛrt- poelen uptghefproten zon / is fn 
Mahometis Barbaryen gebzacht ontrent den Hare 637. 
albereerft in dooꝛ de conqueften ban Omar. Waer naer 18 
— eenen Kapiteyn Odman fm't Jaer 650. met 
gpeplant is. 8oooo. Mannen in Africa gevalien / ende ont⸗ 

Bebe Gregorium Patricium aldaer, Maer de 
Bomepnen/ende het bolck Abſimachi, met 
bes Kepferg Leonis Bepz/ drevẽ fp gantfelick 
daer upt/ontrent den Gare 700. ende bleven 
gheheelucken Meeſter ende Beſitters ban 
Batbaryen. 
Fn dít aick woonen oock vele Joden / díe 

allengſkens ín Spaengien ſeer toeghenomen 
Sout⸗ſmits hebbende / oock metter tĳdt na Barbaryen 
Nmbacht is gherepft ende berhupft zún/ Boornemeldek/ 
ander De Dat Gout-fmebden Waren/ Want fodanigen 

5 hant werck íg den Mahometanen verbodẽ / 
als ooch het Woef-fmitg-ambacht/ 't welck 
de Fodenalbaerfeerrijck maeckt. 

Waer naer zijn de Joden oock ſeer in Afri- 

XXX. 

ca vermenigh vuldſcht doen Ferdinandus 
Catholicus, Koning van Spaengien, ende 
Emanuel, Koning ban Portugacl, haer upt 
hunne Koningrijcken verdreven: Defe heb⸗ 
ben alg-boen fn de Beken ban Marrocco enz 
de Fez Gele hant-werckenfugeboert ende bes 
kent gemaeckt/ daer fp te Booten gants gez 
ne Wetenfchapbangebadt hadden. 
Det getal der Chziftenen/Die inbe Kijcken 

tan Fez ende Marrocco wonen/ ís (eer groot / 
ende zijn meeftalle Slaven. Varen Staet 
ig voorwaer feer fober/ ende alderlep bez 
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klagh waerdigh / ende bat níet alleen dat het 
Lichaem geouwelijeken ghequelt ende ghe⸗ 
martelt Wozt/ maer dat meefd is / de Zielef 
Die ín alle Berbloeckte Weer ende ontucht 
op-geboet Wort. Daer wort een onverdzager 
Igeken grooten laft ende arbeyt op-gelepdt/ 
ende bp fautelban vlütigh genoech na haren 
finne te doen, (eer ellendelĳck gheñaghen / fo 
met Oſſe peeſen / alg met honger- k 
Fn Spaengien zijn tweederhande Belíigie 

eufen/ die Geftadtch Aelmoeſſen bergaderen/ 
tot afkoop ende loffinge van hare Slaven; 
D'eene ig in Arragon, ende wodt ghe— 
noemt Merceda; b'ander fg Beel grooter / 
ende Wordt ghenoemt Rachap, Defe Berga: 
derenjaerlijcũs groote ommen geldts/ met 
de welcke ſy een menighte ghevangene Dlae 
ven verloſſen. Sp fenden volck na Fez ende 
Marrocco, alg oock ín Alger, Die ín defen 
Dienft groote neerſtigheyt ende trouwe aens 
wenden / loffende eerft alle Prieſters eñ Reli⸗ 
gieuſen / daer naer de jongſte / beginnende Lan 
de Onderdanen des Konings van Spaengien 
af / permits het meeſtẽdeel Spangiaerdẽ zĳn, 

Deſe loſſinge ofte vzydinge der gevange⸗ Lof ber ge⸗ 
ne Slaven ſchijnt nu mede bp de H. M. H. unieerde 
Staten Generael der Bereenfghbe Provin, Staten ine 
tien, imt werck ghelepbt te wozben / fa doop effen baer= 
cuplinge ban gebangen tegen Gebangen/ alg Der Engers 
doo, geldt. Gob gebe Dattet eenen ffabigen Banen ín 
boo:t-gang verkrijgen mach, Barbaryen. 

Tot een beflupt/fo moetmen weten/dat He 
Mozꝛen deſes Húchg noch ín beel pofncten 
met de Cureken Berfchillen/ nopende Het af- 
gheloove inde Wet Mahomets; Want befe 
ftaen onder Calife ban Bagadeth, latende dié 
ban Alcaire, dẽ weltkẽ be Turcken onderda⸗ 
nigh zijn / ende boor haren Calife erkennen. 

Ver- 
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Kort Inhoudt, 
1. Erſchenden woonplaetſen ber Kidderen van S. Jan van leruſalem, 

aleer fp ín dit Eplant geftelt zijn dooz Carolo V. 2. Befcheibinge 
beg Eplantg ban Malta, hoelang ende beeet het ſelve ig. z. Alg 

oock het Eplant Goza, dat Daer deun bo light. 4. Geſtalteniſſe deſes Ep: 
landts; zijn oberbloet ende ghebreck. 5. Ware oude zeden ende Goden⸗ 
Dient, 6. Ben aert ende kleevinghe Der tegenwoozdighe Inwoonderen. 
7. Hoedanigh de inkomſten des Groot · Meelters zijn ende waer in hare 
Rijckdommen beſtaen. 3. Hare macht / ende Sterckten o. Verdeplinghe 
deler Ordre in drien; ende welcke ordre in hare aerneminge gebrunckt wort.· 
10. Hot haer het kleet afgenomen wort / alſſe eenige mildaet bedreven heb⸗ 
ben: ende met welcke Ceremonien men Dat oock naderhant weder gheekt. 
rr, Op welcken dagh de Kidderen haren grootẽ mantel Dragen. 12. Wan 
het Galthups / ende hare Commandeurs. 15. Ban de Ontfangerg ende 
Keken-meelterg. 14. Dan het generael Cappittel, ende wien het toe-komt 
haer te doen bergaderen. 15. Dan de Provintiale Cappictelg) Die jaerlijcx 
gehouden wopden. 16. De ordre van Julticie. 17. Des Grootmeelters 
Macht / aenlien / Petvilegten/ctc. 18. De Ampten der Bailiouwen / etc. en⸗ 
De waer toe ingeſtelt. 19. De verkieſinge des Broot-meelterg; ende der ſel⸗ 
ber Ceremonien. zo. Ban de bequaemhept ofte onbequaemhept ban Com- 

mans 
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mandeurſchappen te houden. 21, Dee alie bf jaren een befoerk ghedaen 
woꝛrt Booz De Commendeurſchappen. 22. Boepmanlchep ende Celtamente 
makinghe 15 den Kidderen verboden / met noch meer andere dinghen. 
23, Hoedanich de miſdaden zijn; daer bun tkleet Doo2 afgenomen kan wor⸗ 
Den. 24. Ben Biſſchop van Malra ſtatt onder den Aerts biſſchop Lan Pa- 
lermat van het baften/ Dient ende andere Ceremonien / Daer Defe Kidderen 

toe verbonden zijn. ban Malta 

E idberen ban de Orzdre van — 2— 

d B S.lante Hierufalem , 30 AS ë p zinde op 
2 DRoꝛſavond Door De Turtken 
— — Ne, E pt Rodus gedrevẽ / des Jaers 
hebben na &) EZS 1522, na Datfe Dit Eplandt ou⸗ 
D'innerminge trent De 212, Garen beweont 
ban Rhodis, hadden/gquamen eerft in Kandien, daer peen 
Daerfp lane ple tide Woonden/ daer va begaf ſich cen 
ont Duo; deel naer Venetien, ende andere Hier ende 

ben. “paer doot Itslien. . * 
Hebbende nu een wyle tijds te Venetien, 

ende door Italien onderticuden/ verkregen fp 
ban den Hertogh bau Savoyen haer te mor 
gen te Nizze onthouden. /- ende aldacr de 
Woon-plactg ende Stoel van haer Ordze te 
mogen ftellen/ ende- dat. om Bat De Bozen 
upt Barbaryen als been de Zee-kuften der 
Cheriſtenen dapper onbry maechten/ende ha⸗ 
re ZeeSteden beroofden. Daer na beſtoten 
fp haren Stoel te planten te Sarragolfk ín Si- 
cilten, alg dichter bp Griecken-landt3ijnde/ 
vermits bet gecuchte Iep dat den" Turck Ita- 
lien ende Sicilien ſoude komé aentaftê, Eyn⸗ 
pelick ig Gun Lan Carolo V. dit Eplant Malta 
gegeben/om aldaer DE Turck te Moge ſtuttẽ. 

Eertüdts Men moet nu weten / datter certüds drie 
Brie Mala plaetſen waren / die deſen naem Maſta dzoe⸗ 
gewseft. gen; namelyck / een in Griecken-landt, dicht 

bp Marathon; een ander ín Cappadocia, niet 
wijdt Landen Euphratcs; ende Ban noch dit / 
daer Wp nu af fpzeechen, , 
Bet Eplandt van Malra light ontrent 6o. 
mijlen ban Sicilien, na de Cabo Paſſara toe/ 
ende han Africa meer alg Go. mijlen ter Zee/ 
“twelek fommigen genood druckt heeft 'tſel⸗ 
be onder Europa te ſtellen. Beeft ontrent zo. 
mijlen inde ronde / 20. mylentang / ende 1· 
breedt. Ó 
Bet light inde Africaenfe Zee, hebbende 

ten Nooꝛden Cabo di Paſſato {n Sicilien, ten 
Supden Africa, ende Tripoli ín Barbaryen, 
ten Weften het Eplandt Lampadouza, ende 
ten @ofté de Middel-lancfe Zee: zijne lengde 
firecht na Morea toe/ ende is geftelt op't bez 
gin vanden vijfden Climaet ende achte Para- 
lellis, ontrent 33 Graden Bande Linie. 

Bet heeft veel Havenen / eñ onder andere 
twee Die bequaem fan boog Bele groote Sche⸗ 
pen/ deen genoemt Marzamufttto, b'andere 
Marzaficocco. Deſe Bakens zijn gemaeckt 

11. 

Xpne War 
benen. 

ban fekere Golffen/ die te Landtwaect in⸗ 
foopen / eerft eng / ende baer na rupm / ma? 
Kende híer ende daer sock eenfge half Eplan⸗ 
Bekend, die inde Zee upt-ftehen/ alleen met 
een Elepn ſutkſlen Tands aen dit Epland 
gehecht zjn. Daer zĳn noch de Havens Lan 
— Benarat , S, Paulo, Antofegue, 

uggiar , enbe die van Marzafchala, Die nfet 
feer ſeker en 30. ' 

Aldaer op cer punt LTands / 'tweltk ficf) 
tuffentwece Golphen uptſtreckt / hebben be 
BidBeren een nieuwe ffabt gebouwt ; op de 
plaetg daer S. Elma lagh / ende dat genoemt 
pa den droot-meefter La Valette, die deſe 
ꝓlaetſe ſeer mannelijtk tegen den Turck ber 
ſchermnde. 

——— EE RR 

Op een andere punt Hands light S. Mi- 
chel, ende den Burght m't midden Lan het 
half-Epland/ ende turen deſe half-Eplandes 
Keug ende de oude ſtadt / die Diodorus Sicu- 
lus fchrijft ban dẽ Carthagenoiſers gebouwt 
geweeſt te zijn/ ende eertijde verugemt was 
om De fijnte zijner Lakenen / die aldaer ghe⸗ 
maechtimierden, 

Het Eplant Goza fg Det (elfde dat de Cube 
Glincos ghenoemt hebben / ende Ban Andere/ 
alg dock ban Strabone;Gaudos. Dine Baten Vaut Ep: 

flaet tuffen det Weren ende Supden / ende lant Goza. 
light ontrent cen wite ban Malta, Is one 

trent 20, Milen frde vonde/ ende heeft cen 
Taſteel / dat den Brdderen Lan Malta toebez 
Doozt. Inden Bare 1551. haelden be Ture: 
ken ban DIEEplaudt over te zooo. menſchen. 

ni. 

Geſtalteniſſe. 

Het Aerdrijtk deſes Eplands is bp⸗·na o⸗ IV- 
Ber al ſteenachtigh / doch is de ſteen murw 
ende bequaem om te verwercken. De Aer⸗ 
delight ontrent 2. ende 4. voeten op deſe ſtee⸗ 
nen. Bet draeght Vüghbomen / Appelen / 

Amaudelen Wijngaerden / ende ander ge⸗ 
boomte;de palm-boomê zin daer onbrucht⸗ 
baer. Haer Koorn ende Hout comt unt Sici- 
lien; Boch het gene dat Get draeght / is ſcer 
goedt / als Katden / Oeft / Bloemen / Cijm/ 
ende wilden Dpftel/ die van Be Inwoonde⸗ 
ren ín plactfe van hout/ gebrandt worden. 

Daer zijn oock veel Sthapen/ Borken! 
&3els/ FBupl-paerden/ Konpnen / ende Pas 
frijfen. Men maeckter oock Lout in eert 
plactfe/ Dre De Dout-minen genacmt Wordt. 

Daer woꝛt feer lecher Honingh geinactke/ 
zijnen Katocn ig feer wit facht ende los: Van 

De welcke ſomwilen tweemsel’ sHacrs/alg 
gotk ban haren Gorft/ geoogſt wordt. 

tDeeft groot gebreck ban berg water/ fo 

wel regen water / als put-water/fo datſe des 
winters den Keghen ſeer beun waer nemen 
moeten De hitte/ die dee Domerg daer oocſt 
Bet brache water upt· dꝛooght / maect d Ju⸗ 

woonderen dock fo (wart albe Africaene 
Fozen: Dulchis dat de gene die in den Herfſt 

ende Winter gheboren Worden) veel fchoone 

ber van verwe zn/ alg deg Somers. 
Daer pleghen eertijtg Beel klepne Joſſer⸗ 

Bondekensghevondente Worden. Det is fa 

twel geote winden/ alg de hitte onderworpé. 
Fen feght / bat aldaer/ tfsdert S, Paulus waerom 

paer geweeſt is / nopt geen Derpenten ofte alhier geen 

fenpníge gedierten gevonden zym daer Det te fenpnigb ges: 

boren fcer mede gheguelt was / vernuts He dierte gebe 

groote hitte; Dat oort; food'er nath eenige DER en wort 
bp-wplen ghevonden Worden/ be ſelve nie. 

mandt eemgh letſel en doen / alhoewel men 

die in de Harden neemt. De Steenen / Die 
upt het Bol getrotken worden / daer S.Paulus 

ghebanghen lagh (fepbt-men) zijn ooeft gort 
teghender Adderen ende Slanghen ghebit 
ende venhn. 

Oude 



Haedanige 
fpzake ín 

Oude Zeden. 

Men tijde bat de Gomepnen dít eplant den 
Carthagineſers af namen/ was alhier groo⸗ 
ten Koop-handel/ ende hadden groote toc: 
loop om Baer goede Katoen-Lijn-Waten/ 
derhalven dat Cicero nopt Verrem meer bez 
ſchrobde oer de welluftighepden defes Ey⸗ 
lants/ dan ban Wegen de Klederen / Die hy 
Dzoegh. Daer fn de Malteſers groote pracht 
met hare Wüven bedrevẽ. Sp waren ſtertk 
ende machtigt ter Zee ( ghetupge Appiano 
Alexandrino ) bebelpende haer dickmaels 
met de ſelve te beſtroopen ende on bep te hous 
Ben: Waer upt eenichfing Hare macht oock 
Ranafgemeten worden , nadien ſpaltemets 
der Homepné Zoek va harẽ halfeaf-wierpé, 
Sp aenbaden de Goddínne Iuno, Hebben 

be ter ceren haer / eenen ouden Tempel / ín 
welcke hare Gebupzen feer groote giften 
brachten. Daer wag oock cenen Tempel 
Herculis, wiens ruwpnen noch getoont wor⸗ 
Den. Ende nadtenfe groote vrientſchap on= 
derhielden met de Sitilianen / moetenſe oock 
eenichfing hare ſedẽ deelachtich geweeft zijn. 

Huydensdaeghfe Zeden. 

Wet bolck ts thang eeniger-maten de fes 
ben der Afritanen onderworpen / Half wildt/ 
doch neerftigh ende dapper om haer Landt 
tegen den Curcken te verdedigen. Het leeft 
feer: deun ende fchrael/ ende dat vermits de 
Elepne bruchtbaerhepdt des Lands. Det 
Dzouw-bolck iſſer fteftaligh ende hups: dit 
maeckt den Mannen Jalours / die haer des⸗ 
Galven feer Deun ín hupg bewaren ; ende os 
verſtraet gaende / ſeer vermomt ende bewim⸗ 
pelt zjn: Anderſſins zijnfe van natupzen in 
alle de botten feer uptnemende/ende nederich. 
De ſpꝛake van Malta is d'Afritaenſe feer 

na bp gelick / ende zijn beyde bedorven Ara⸗ 
bis/ en ban het geſchrevene ſeer verſchillẽde / 
twelck alleen ronde om Mecque ghefpzoz 
Een wordt. 
De Turchkſe Slaven / hare gevangenen / 

leven meeſt na hare feden / behalven daer ín 
Malta ghez fpandersteleben Jedwongen Worden. _ 
ſprokẽ wait. De Aidderen / die Van alderhande Natien 

VII. 

zijn / leven na haers Landts feden ende wyſe. 
Ende gebzupekê onderlinge veel kortswüle 
ende tĳdt-berdzijf/ ende voornemeluck door 
de gantfe Waften-abont-dagen/ als dienende 
tot een fulepdinge ban de lang · duprige Daf 
ten/ bie feer den Lan Haer gefzauden Wordt, 
Op den Donderdagh ban de Goe-Weerk 

worden veler Armer Kupden hare boeten 
gewaffen ban den Groot-meefter/na dat hyſe 
aen een tafel met 18. verſcheyden Gerechten 
gedient heeft / bie hp daer naer met Goudt 
ende Silver verdeelt/ ende van Dem laet, 

Hare Rijckdommen. 

Alles Wat dit eEplandt ban zĳn Batsen 
ende andere dingen ontfangt/ dat befteedt het 
Wederom aen’tgene dat daer ban bupten in⸗ 
gebzacht wozdt. Doch den Groot-meefter/ 
Die alle deſes Eplandts inkomſten ghentet/ 
ſtrüjtkt jaerlijchg wel roooo. Ducaten; ende 
op dat hp (ich noch mildt tegens eenen pege⸗ 
lücken toonen foubde/geeftmen hem noch upt 
Bet Thzefooz ban de Bfdderfchap eenighe 

684 Verhael van den Staet der Ridderen van 
dupfenden Kroonen / ende behalven dit heeft 
hp noch bp peder Hatie een heerlÿcke Lone 
manderpe/ Die Heel Snkomften beeft. 
So de Aidderen petg Den vpanden ont: 

ruchen/ daer ban Geeft hp altijdt het tiendee 
deel des buptg: twwelck'sJaers oock veel 
bedraeght. 
De Kidderſchap is upt-nemende rück / 

bolgég de tref lieke Commanderpen/ Die wp S- lans Heer 
hier te lande S- ans Heeren noemen/ doo? de 5, JP De 

Ridderen 
gantſe Wereldt. De welcke dooz hare dage: 
ſlückſe courſſen ende dapperbhepdt noch meer — —— 
ende meer vermeerdert worden. 
Tot deſe Aidderſchap cn mach oock nie⸗ 

mandt toegelaten worden / ten ſp hy de Je: 
ſtelde gerechtigheyt al vooren betale eñ vol⸗ 
doe/ twelck genoemt wort / de paſſagie tof 
het Chzefoog publiek / tweltk DE Brdderen 
ontrent 150, Kronen koſt / eñ dE Dienft-bzoer 
berg roo. Dit boldaen hebbende / matt) nie: 
mandé hetKecht eñ out her homé gewepgert 
Wozden. Ware nagelaten goederen komé dan 
Wederom na Dare doodt in be ghemeens 
Srhat-kifte/ behalen Goude ende Dilbere 
Paten/ die kome tot gebzupek Van de Kerr 
ke: Maer der Ampt-lupden (Die in Dienft 
gbandenSroat-meefter zijn / ende dienen) goe⸗ 
deren / komen na haer doot wederom gheheel 
aen Den Groot-meefter, F 

tEplandt van Malta heeft alle zjne aen⸗ VIII. 
Komften fo wel beſthermt / ende ſo dapper ge⸗ Groote 
ſterckt ende wel voorſien / dat het niet alleen ſterckte bes 
fwaerig/ maer oock onmogelijek ig eenfghj= ſes Eplãts. 
fing aen ’tfelbe opt Lant te komen/ ofte daer 
on zünde / petg te boogderen: Daer toe De 
dapperhept der Aidderẽ (eer helpt/ alg oock 
der Dienft-broederen eñ Soldaten/die daer 
woonen / de welcke voorſien van een deel Gas 
lepen/ die daer veel ende groot 5ĳn/ oock tot 
in Barbaryen endeRhodes loopen plonderen/ 
ende haren vpanden af-breuck doen. Dork 
en iſſer wopt eenigh ghebzeck ban munitie? 
twelck fn alle geſaer ende noodt níet alleen 
dienftigh/ maer oock gants noodigh is: zón 
derbalven ban hare gebuyren (eer ontſien / fo 
datmenſe nu ban ober langé tút in haer Epe 
landt met bzeden gelaten heeft, 

Haer Gouvernement. 

Men onderhout alhier date Ozdzenvan 
Pꝛofeſſie in defen Regel / want ſommige zĳn ii 
Hidderg, andere zijn Przieſters / ende de der⸗ . 
De zijn Dienſt ofte Leke-broederg, Daer na — 
worden de Krupſ broeders verdeylt fn Corr nefcuttoders 
vent⸗ bꝛoeders ende bande gehoozfaembept: fchap. 
Onder de Dienft-broederg zijnder nu eeni⸗ 
ge/ die ten oorlogh trecken/ ende eenige die 
dẽ Dienſt haerder Mis waernemen/ende dez 
ſe mogen nopt tot de wapenen niet komen. 
Want de Bienſt-wapen-broeders draghen 
Get kleedt ende doen eene ſelve proffeſſie gez 
lic de Ridders / anders dat de Ridders Cde- 
len moeten zijn/ ende defe niet; De Bidders 
mogben tot hooge Anipten kom ; defe niet: 
gelijck oock niet Ghenighe Prieſters onder 
bun/ maer weltot Conmandupefchappen/ 
ende ontfangerd. — 
De Oꝛdonnantfe ober hare Aẽneminge / is 

als volght: 
Voigens d'Oꝛdonnantie ban Hugo Revel, oꝛdꝛe / waer 

Groot-meefter. Geen Baſtaerds en mogen op deſe Kid⸗ 
tot deſe Oꝛdre aengenomen wozden/ fonder deren aenge 
verlof ban 'tCapíttel Generacl/ of ſonder wepe prs 
upt greoten bupfe geſproten te zijn: Doozts/ 0 
onder de Wettelijke eude Edclen/ geen eed 



S.Ian te Ierufalem, woonende binnen Malta. 
een Gode ghebozenzijnde/ ofte upt een Ma⸗ 
raen/ Mahometaen / al waert cock een Prins 
ten Soon/ en mtach tot defe Compagme Bez 
kozen: worden: Do oock pemandt Lan een 
andere Ozd2e Profeffie gedaen Hebbende / 
verſoeckt Hier in gelaten Se worden / en mach 
niet gefchteden, Noch oock een man te (eer 
met ſchulden beiaden/ alg medeeen getrout 
man/ en mogen niet aengenomen Wozden in 
Defe Ordre: NRiemant Die eenigen doodt-flach 
ghedaen hebbe / of ander oneerljck fuck: 
Do oock niemandt díe onder De achtien Ja⸗ 
ren is: doeh} mach Hen Groot-imeefier fen 
Hinderen kiefen uyt welche Natie hem dat 
belieft / mits datſe níet onder de 14. Jaren en 

ijn / ende ghebruychenaſe daer toe hem dat 
uit; behoudelijck / dat cock op den Edsldons 
acht genomen wozdt. Deſgelychs mogender 
Dock geên manche ofte Berlamde van Leben 
ingenomen worden. So moet Bock pder zjn 
Edelheydt binnen Malta in zjn Launds· hups / 
onder zijn Tale / proeven ende blijeken laten / 
ger hp aenghenomen mach worden; Dit ghe⸗ 
daen zunde / wort hp ban die daer toe Gede pu⸗ 
teert zijn Wel ingenomen / doch het kleet en 
kan hp ben ntemantanderg outfangen/ ala 

4 Van den Groot⸗ meeſter. 
BNoinole pet hleet der Fidder is een ſwarte Man⸗ 
4 telimet een wit Kruys / belahens d'Ordon⸗ 

î nantie beg Groot-meefters Raymondi du 
Poy, dfe boch haer bp poeghde/ Datfe Get hoz 
leur bes Mantels na gelegenthept des tijdrg 
ende plaets beewiffelen morhten/ maer dat 
het Crupg Wit blüven moeste: Dit moet es 
benwel berftaen zjn van de Geligteufen/ Die 
Be Wagenen dzaghen / ende Lan niemandt 

* are aen⸗ anders, 5 

phamghe, _ @ie aengenomen wit worden / moet Dem 
met ne Ceres Exit ef oaog al btechtẽ/ eade vaer na met zjn 
monten. lansẽ Goch / eñ wereltfe Mantel ondegozdelt 

beoogde: Altaer op zn knyen preſenteren / 
merel brandende Waſſen⸗ keerſſe inde hant / 
De Miſſe gehsort hebbende / Het Sacrament 
ontfanghen: ende Gem aldus met eerbiedig⸗ 
heyt vertoonen Leo? dien Broeder / Die hein 
ontfanghen ſal / Dien hy bzaesht / of het hem 
belieft; dat Gp hein aenneme onder de Broe⸗ 
derſchap van de H. Geligie der / ett. Deſe na 
bele vragens / of GP berep: ís alles te onder⸗ 
houden / etc. vꝛaeght oock of hy pemanden 
eenige belofte van Honwoelnck gedaen heeft / 
of onder pernants bedwang laet! (want deſe 
dingen verhtnderen ſouden) fo niet/ ſo neenit 
bp het Miſſael / ende biet hein bat aen/ bren? 
mende deg verſoerkers twee bingeren op Ben 
felbhen/ deende ien befe volgende Woorden 

Eedt Det ppe-Apreechen: Ick fweere ende belove God, 
Kibderen. de H. Mager Maria, ende S, Loanni Baptifta, 

dat ick. door de genade ende huipe Godts, al- 
tijt den Overften fal gehoorfiem zijn die God 
ende de Religre iny geven fuilen, ende dat ick 
voortaen ſal fuyverlijck leven, fonder eenighe 
eygendom te befiecen. Bier na fs hp aenghe⸗ 
nornen / Ruf? het Miſſael / ende Dat nemende / 
brengt hee wedersm op den Altaer / Dien bp 
Huff, ende neemt het Boerk wederom / dra: 
ghende het aen dien die Jem ontfangen heeft 
tot eenteycken Wan gehoorfaenhevyt. Die DE 
warten Mantel nemende/toant DE geprofeſ⸗ 
ſpdẽ het Witte KRrupe / beege nde: Gclooft ghy 
niet dat dit is her teycken des Kruvs, daer on- 
fen Heere Chriftus voor onfe fonden aen ge- 
nagelt is? Hy dit bekenuende / kurt het: Die 
Hem ontfanat/ neemt dan ben Mantel / ende 
ſtelt Bem Het Karas op be ſlincker borß / en⸗ 
de hem gekun hebbende! ſeght Up: Oudangt 

685 
‚ ditteycken in den Naem van de H. Drievul- 

digheyt, de H. Moeder Godts, ends Maget 
Maria, ende van S, Ioan Baptifta, tor vermeer 
deringe des geloofs, befcherminge des Chri- 
ftelicken Naems, ende dientt der Armen; ſo 
ftsllen wy u oock dit Kruys opdie boiſt, op 
datghyt van gantfer herten beminnet, ende 
dat met de rechterhant befchermet, ende be- 
fchermt hebbende; ghy dat geheel bewaert. 
Want, fo ghy vechtendertegen de vyanden Ie- 
ſu Chrifti, wegh loopt, veilatende het Kruys, 
ende zijn H. Vane, fo fult ghy oock mer 
rechten van dit H. Teycken berooft, endeals 
een verrodt Lidt uyt ons gefelfchep verdreven 
worden. Bier na dint hy Hen: be Koorde om 
den Mantel / felghende: Ontfangt her Iock 
onfes Heeren, ’t welck foet endeficht is, en⸗ 
de ghy fult daer uwer Zielen rufte in vinden. 
Dir gedaen zijnde/ kuft Dp ben (B Boen aile 
de andere omfiaende Ridders; ende alt dan 
Worden veel ghebeden geſproßen / volgheng 
D'@zdonnantier mm Haren Boecke begrepen. 
Tegen alle welcke @ydornantien ende gea 

bꝛupbcken / fo pemant aengenomen Wort ofte * 
mifdoet/ Wort hp Han's kleet bercoft/ oork 
fomwijlen upt De Broederſchan aheflonten/ 
welche Kleet-beroovinge in defer voeghen 
toe-gact. ‚ % 
Den Groot-Meeſier / ofte in plaets zj⸗ X, 
nen Tieutenant / verſoeckt ſeer deun na de 
mifbaedt daer pemandt mede beſchuldight $ 
wort / ende De waerhepdt gevonden heb⸗ 
bende / wort de aenklaghte Voor de Pergo 
deringe geformeert / die op cen Rloch-gelupt 
bp een vergadert: daer wort den Miſdadiger 
gheleyt vanden Bof-meefter/ ende zn miſ⸗ 
daet noor-gheftelt, Den Groot· Mẽeecſter in⸗ 
dei Hast ſittende / ende De klachte Laoz- Che⸗ 
fielt zijnde) gheeft Ben Bailluwen laft (want 
albug werden de Oordelaers deſer ozdre dez 
noemt) acht te flacn op beu mifbadige/ euve - 
tegen hem te pzoceberenna Godende de vez 
deigekhevt Lerepft/ ende velgheng de oude 
erde loveljcke Coſtupmen Haerder Äcligie. 
Dan fielt hyeen tot Opfiender/ ende laec 
voorts tegé hem aenvangen / fo dat het oock 
den ghevanghen veroorloft is/ ſich felbente 
verantwoorden; epndelgek volght de Sens 
tentíe/ met de Degradatie Lan Beoederſthau 
ende hleet/’twselck dach fomwijten/fa be miſ⸗ 
daet niet (waer en is / Wel herbeben wort. 
De Leremonpen/ daer Daorfe hem af Zens⸗  ceremonië 
men worden / zin ſodanigh: Op hee eerfte re Degra 
bevel leght sen Hof· Meeſter de hant op den deren derd 
Manteldes beſchuldighden; ep het tweede Kinderen vÂ 
ontkuoopt hp de Koorde/ ende opent den Mals. 
Mantel van voorenzende op Het Herde neemt 
Gp dien geheel wegh / ſeggende: Gebruyeken- 
de d'authoriteyt die my den Overften gegeven 
heeft, ontbint ick defe knoop, ‘ende ontneme 
u het lievelijcke Iock onfts Heeren , van 
welcke shy uonwaerdigh gemacckt hebt. 
Dit gedaen zijnde/ fo het ben Groot· Mee⸗ 
fter beveelt / lent hy den Fifdadighen in de 
ghevanckeniſſe / daer hp ban zin degradatie 
af eeiuweljrBen blijft; indien ho niet weder 
om door Veel Biddeng ende ſchoone beloften « 
aengenomen en Wordt/ waer in defe ſelbe 
Ceremonien dan wederomme ghebzuyckt 
Worden. k 
Wanneer ſy en eenigen Tocht trecken fule 

fen/moeten fp aen ben Prioor Han Here Keres 
ke/ chen of fe terſtont ſterven maften/ ope⸗ 
ning Wan alle hare Goederen doen / Want dre 
altijot wederom aen De o2dze Vervallen zin. 
Die Dit net en Doet / vervalt op sin Wes 

derkoniſt 
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perkomftin groote boete, ; 
De Bidderen en dragen alie dage niet den 

grooten Mantel vand’ Ozdze/ maer het ig 
genoegh / dat het Krupg op hare dagelijckfe 
Kappen ende Mantels genaept fp/ als oock 
op Gare Kaſacken / ten — treckende. 
Maer ſp moetenfe dzaghenop Brift-abondt 
te Veſperen / op SD. Sans dagh in de Miſſe / 
op de Befnijdingb-dagh inde Miſſe / cnde 
voorts op alle Feeft-dagen Chutti; S. Mariæ, 
S. loannis Bapufte, ende der Apoliolen. Alg 
men communiceren moet / op de generale 
Cappittel-danen/ Vergaderin gen / ende bez 
roepen Des Groot-Meeſters moeten alle 
Puoozs/ Beillouwen/ ende Keur-meefierg 
— oock draghen;, Ende dit al op groote 
gete. 

Daer is een groot ende een kleyn Gai: 
—J——— de —— ned 

z, deur / Grefſier / ende noch twee andere man⸗ 
edge nen geftelt zijn/ Die de fiecken befoechen/ende 
Bedienaers. Berforgen haer gertef/ Die dooz ecdt daer toe 

berbonden zn. Wijderszijnder norh Me⸗ 
Berijn-meefters/ Aptekers ende Chirur⸗ 
gins/ alle ban de Ozdze jaerlijcks betaelt: 
Ende fo hier pemant ſterft / Die Wozt eerlijck 
begraven / hebbende bier vou-dzagers achter 
hemgaen/ fouder dat ooch verdorloft ís pez 
mant anders rouwe te dragẽ / alwaert oock 
ober dE Groot· Meeſter ſeſfs. An deſe Gafi- 
bupfen is oock vryheyt boor mifdadigers/ 
fender dateentghe daer uyt mogen getroes 
ken woeden; Doch zijnder Lele grove mifdas 
den / die hier niet bebzijdt en Worden, alleenz 
Wekt de bp ongeluck toegekomene/ende cent: 
ge andere geringe. Maer die pemant bande 
Oꝛdꝛre ſlaen ofte quetfen / en zÚn gheenſſins 
vry / Gier noch ten platten Lande. 

XII: De Ontfanghers moeten ſweeren acn 
Veelderhã⸗ Danden ban den Groot· meeſter / Priooz / ofte 

de Officiers Bailliouw Lan *Convent / datfe in den ont⸗ 
Eroovren: Fang alten bijt doen fullem/ende moeten jaer» 
— lchg Bare vefieninge aemt Kapittel Pobinr 

ciael doen. 
ard Daer is eenẽ Grooten Commandeur met 

* 

XI, 

XII. 

Wan de 

twee Procureurs / gekoſen vpt de treffelijck⸗ 
fie Ridders / die elſck eenen Sleutel van't 
Theſoor dragen / alg mede ban alle de Amu⸗ 
nitic-hupfen. Deſe en mogen upt haer Con⸗ 
Bent niet felhepden gedupzende Laren dienſt / 
Die twee jaren ftaet: tPepude Lan de weltke 
altijdt de oudfte der Pzocureurs blijnémoet 
om bolghens te bedienen, 

tept-deplt / na belteben ende lafi des Groot, 
zeeefters/ente wort jaerlijcks upt alle Taz 
ler een Daer toe gekofen ; maer ín plaetfe deg 
af-gaenden en Woet in thien Baren upt die 
“Caelgeendaertoegekozen. 

Widers zijnder noch acht Gidderen/ upt 
elehe Taelcenen / die de Hekeningen genho⸗ 
ren/ ende als Auditeurs zijn. Befe blijven 
twe Zaren ín dienſt / ende en mach Geen gelt 
upt het Threſoor genomen worden dan in 
tegenwoordigheydt ban defe Auditeurs. 

XIV. _ Den Broot-meerter heeft alleen macht om 
Wie het Cg: Det Capittel Generael te doen vergaderen / 
pittel genes haer oock tijdt ende dach) boog te fchzüten. 
tael bergas Den dach Daer zijnde / ende fp alle bergas 
beren Doet/ dert / eerſe Ban eenige Dingen fuschen/ gaen⸗ 
ende hoe pe Jeerf nige Dingen ſpzeken / gaer 
t Silber gez boude wait. alwaer be Miſſe gheſonghen woedt Lan den 

den Groet-meefter met alle de Dergaberinge 
ín ꝓroceſſie na de plactfe / daer Het Captttel 
gehoudenfalwozden/ende daer ſingenſe dan / 

fe met het Rippen vanden dach na de Berck) | 

Prioor beg Conbents / ende Daer na gaet 

Ì 
| 
| 
| 
Í 

Í 

| 

Ĳ 

I 

Verhael van den Staet der Ridderen van 
Veni S. Spiritus, Daer na doende bertrees 
ken/ dte tot te Wergaderirge niet en behoe—⸗ 
ren / wozt geprocedeert banden droot-mees 
fier tot boozderinGe ban Haer bp een komſt. 
De bergaderinge gedaen zunde / gacnfe Wez 
derom in Proteſſie na de Kercke / daer ſp ben 
daen gekomen zijn, 
De Pꝛovintiale Capíttelen werden deez 

de Vanliouwen ende Opper-pricten jaers 
lücks beroepen in hare Provintien / be Weld 
ke zĳn Vrentkryck mict 45. Conmmandurpe 
en : Aquitanien heeft 6s , Commandup2s: 
Champagne 24. Auvergne 77,8. Gilles 54. To- 
loufe 35. Romen 19,Pita 26 Venetien 27:Lom- 
bardien 45. Baeletta ende Capadonce 25· Meſ⸗ 
fina 12. Nederlant 40. Duyulandt 27. Leon 
ende Caftillen 27,den Kaftelepn ban Empo- 
fte al Catoloignen 28, avarren en Portu⸗ 
gael 31. 
In defebergaderingen wordt bp naeven⸗ 

eens gehandelt als in De Generale; behal⸗ 
Ven dat maer ober Gare Provintie alleen gez 
bardelt wordt. 
\ De Maltoifers hebben twee foczten Lan 
Badeu ; Cen Oꝛdinariſen / ende cenen/ bp 
Dun genoemt den bollen Raedt. In den Oze 
Dinarifen Raedt komen den Öroot-meefter/ 

broeders Kertke / ende de acht Convent Bail⸗ 
louwen / ofte Hare Lieutenanten/ de Pet⸗ 
oors der Provintien / die in't Convent dn/ 
den Opper⸗Theeſorier ofte zĳné Conns/ 
ende Den Dzofjacrt des Groot-meefers/ 
doch defe en heeft geenſtem Int vonniſen. 
Fu den bollen Beedt/ komen behawen de 

boven-genoemde twee Kidderen Panpeder 
@Cacl/ ende den Wice-tanrelter gact ober al: 
Evenwel en is niemandt genoodtſgeckt te 
komen / dan alleen Be Conbent-WBailleuwen/ 
ſonder de weltke gheen vergaderinghe ghe⸗ 
houden han worden: Doen math oock nies 
mandt vergaderinghe belegghen ſonder des 
@root-meefters Lerlof. 
De gheintereffeerde partren/ ofte die de 

gunfte Daerdertegen-partpe vreſen / mogen 
Bork welcken Vechter fp willen/ weygeren / 
Ende upt de banrk doen gaen/ mits gevende 
opzerbte oorſaeck ban wepgerina/ volgeng 
de Dydannantie ban Bapritta Vrſius. 7 

Nile Wat gnder De Ozdze begrepen is / 
‚ moet den Groot-meepter volkamene ghe⸗ 

Volghens iffer | 
noch eenen / die De penningen des Threſoors 

hoorſaemheydt betoonen / alg Garen Pance; 
So en math oock nicmaudt tot dit pt Eos 

mien / of moet eerft Bidder fn/ dien Vols 
gens ban edelen ſtamme / ende Lan wettigen 

| Bedde gebogen. 
Des Broot-meeflerg wacht is Aroot/ 

doch ebenwel ín ſommighe Dingen bepaelt / 
want bp niet fo beel gelde bergrfien nrach/ 
als hem belieft/ maer fo hy meer beficedt 
als hem toe-gelepdt is / tot alle dirghen / dat 
meet upt zün eygen Beurs geet; Maer hem, 
zijn wel eenige Con manderren toegeleydt / 
daer mede hp genoeghſaem alle ſchade ſtop⸗ 
gen ende boopkomen mach. Wp beerteen 
Qrote Staet ende Sleyp / feer koſtelick ende 

| peachtrab ; meet oc bp tijde van reetals eẽ 
veldt-oherſe met het Krighs voltk upt-em 
Be panden te wederficen. Hnhout gemeyn⸗ 
Wick eenen Lieutenant / die hp na zún epgen 
gordt duncken kieſen mach :Deedanige Gifs 
tendat Hp ootk doet / op de geederen die 'tGer 
mene gengaen / fo wordenſe erenwel Lan zij⸗ 
nen nabelger geannulleert. 
De verkieſinge deg Groot-meefterg/ et 

4 

Bare kame⸗ 
ren ban Ju 
ſticieren / met 
hare Officie⸗ 

zünen Tieutenant / ſo hyeen heeft den Wtf» cieren. 
ſthop van Malta, den Prioor ban der Kiupſ⸗ 

XY. 

XVI. 

XVII, GE 

1J 
dl 

xvi an 
| 

J 
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AX. 

XXI. 

XXII, 

S.lan te Ieruſalem, woonende binnen Malca. 
den eenen geſtorven is / gefchtet met veelder⸗ 
lep fuperfùitieufe ende fuperflue Ceremoni⸗ 
en / die wp omdelanghept na-larenfuilen :_ 
%lieenlijck feggen/ hoe dat hp/ fo hp op eeni⸗ 
ghe Tocht ig/ gekozen zijnde) eenen Lieutez 
nant ontfangt/ Die de plactfe bedient/ tot zĳn 
Wedercomfie. 

le d'andere Amten Worden ban den 
groten Baedt Hoo? Ben Öroot-meelter bere 
ſorght ende geftemt; want fo wel den Groot⸗ 
meeſter / als deſe Wozden alle met ſtemmen 
omgeftemt/ ende alſo gekoren door de meefte 
eengarighfte fiemmen. 
Sp houden eenen Agent te Bomen in't 

Hof / die aldaer hare Pervtilegren verdedicht/ 
ende mafnteneert: ende moet niet doen / dan 
door laft vande gehele Ridderſchap. 
Genich Bidder en mach twee Commane 

Derpen tefiensbefitten. Ende fo pemant gez 
trouwt gheweeft hadde/ eer hp in de Bidder: 
fchap gekomen was / ende kinderen hadde/ 
fo enfoude hp geen Commandupefehap mos 
gen bedienen boog de ſelve geftozben Waren: 
work niemant voor dat hy Lijf jaren daer on: 
Ber geweeft fp; fa en fal ntemant met geuigen 
dienſt oock begift wozden/Looz hp moet drie 
jaren daer onder geweeſt hebben, 
De Opper-Pztoors/ Baillouwen ende 

Kagelepnê/moetf alle vijf jaren alle de Come 
manderpen/ onder Gare Surifdictie begre⸗ 
pen/ gaen beſoecken/ of ſoſy door ftechte ofte 
eenige andere Dingen berbindert zijn / Moes 
tenfeeenen Midder Conumandup? endegenen 
Kappellaen / daer toe upt-fenden, Ende 
wie hier ín wepgerigh ofte flof ig / Verlieft 
zjn Ampt / ende vecht. 
Den Commandup;g fg expres Herboden 

batfe genige Coopmanfchap mogen drzuben: 
geen geldt op intereft nemen; geen goedt ofte 
andere dingẽ die de ordze acngaen/ niet belaz 
ſten / befWwaren/ of verkopen / ſonder expres 
bevel banden Groot-meefter endet Gene⸗ 
rael Capíttel: want ban alles watfe befitten 
of berkrügen/ is bun maer voor Daer leben 
t gebruyck vergunt. 

Oock is hun vberboden eenigh Teſtament 
te maecken/ noch vemanden pets toeſeggen / 
pock uiet aen haren knechten / met meer alg 
hare gagien. Bare ſſaven moden fp oock niet/ 
fonder diergelijck LErlof/ b2r-maken. Alg 
mede eenige verbonden ofte Contracten met 
eenige uptheemfe Princen aengaen/ ander 
Weten ende wille deg Groot-meefters ende 
t Cagittel. Niemandt mach sock niet ſon⸗ 
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der Verlof Lan zijnen Derfien upt zĳn Cone 
vent ofte Prouintie ſcheyden / op pene van 
gebangeniffe, 
Nadien hier voor geſproken is bande onte 

neminge deg kleeds / ſulſen Wp nu den Leſer 
een weynigh de oorſaken ban dien voorſtel⸗ 
len, Deſe ſchande ober-komt haer / beſchul⸗ 
dight ende dvertupght zijnde van Kettery/ 
Sodompe / dieberpe/roberpe/overlopen aen 
haren vpandt / haer Vaendel ontlopen / ee⸗ 
nigh Fort te lichtvaerdigh overgegeden; als 
mede alle valſſe getupgen/mepneedige/ ende 
Die ten Oozloghe zijnde haer met roberp bes 
belgen / worden boozeen Laer gebannen. 
Die eenen anderen befchuldight/ ende de 
daedt níet en han bewüiſen / ljdt de ſelve ſtraf⸗ 
fe / die den anderen gheleden ſoude hebben. 
Hoerdery ende Diergelĳcke onghebondent⸗ 
heyden hebben oock Date Gegelen ende fck se 
re ftraffe. Sodat Dier alles (eer deun onders 
houden Wwozdt/ ín alles een wel-geftelde Ber 
publijcke vergelöchende; ja fommige overe 
treffende, 

Haren Gods-dienft, 

Fen weet wel dat alle defe Ridderſchap / 
ende Wat Van haer dependeert / de Heomfe 
Religie aenbhangen. Daer is eenen Biſſchon 
ban Malta, ende fiaag onder den Aerds-Bifs 
fchop Lan Palerma in Sicilien. Wlle Bꝛoeders 
ban defe orꝛdre moeten (Hoor een oudt ghe⸗ 
bzupek) dagelijckg (eggen, teffens.of op ver⸗ 
fchepden uren / 190. Paternofterg. Maer de 
Pꝛieſters / Diaconen/ ende d'andere Geeſte⸗ 
Igckhepbdt/moeten dageljcks Mis doen. AL 
Ie moetenfe de gheheele Vaſten doog vaften/ 
van den Af-dagh af tot Paſſa tae/ ende dan 
boort op andere dagen meer, Driemael des 
Jaers moctenfe communiceren / Dat's op 
Kriſt dagh / Paſſa / ende Pincxſteren. Op ecn 
tocht gaende, moetenſe haer eerſt biechten. 

XXI, 

XXIV, 

2007 pederaf-geftopben Beoeder Wordt gter bolcht 
dertigh-macl 3Dig-gedaen/ op welcke eevfte de bepliche 
alle De Broeders/ die daer bp-ftaen/ een Wafs bent, 
fen Kaers offeren moeten / ende eenen pere 
ning / die Darmen gegeven Wordt. 
Daer woꝛdt oock een geleerdt man onders 

houden / die be Jongheydt inde Latünſe ſpra⸗ 
ke oeffent. Noch een ander / Die haer het fins 
enteert. De kersheliche Perfonen hebben 

Baer gefette jaren / onder de welcke ſy tot dien 
dient niet mogen toegelaten worden. 

BEGIN 
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BEE GET NE oe 
aller Religien ende Ridderſchap⸗ 
pen / ſo geeſteltjcke alg Wereldlijcke / door Chri⸗ 

ſtenKeyſeren / Koningen ende Printen ingheſtelt 
met hate Wapenen / Devnſen ende Sin · ſprrucken / ete, 

Ridderen van ’ Heylige Graf, 
xp. mit te PPE ordre des Bidderfchaps bant D. 

Graf willen fommiahe/ dat ban Con- 
ftantino Magno ingeftelt p/ende Dat door een 
gefichte ban hem gefien/ zijnde eẽ X daer cen 
midden doo? ging/ende acu cene zijde De A, 

ende aen D'ander De q, aldus A XP O, 
Dele ter eeren ig ban Helena, de moeder 

A, het acpe Conftantini, een Beerlche Tempel gefticht 
terfte De 

Sh, 
aen het Graf deg Weeren / alwaer fp oock 
geftadigh gewoont hebben/ felfg na dat de 
Turctken Daleftinam ingbenomen badden/ 
mits betalende haren Tribupt. Want haren 
laft boognemelijck was / Oorloge te boeren 
tegen de ongelovige / ende het B. Graf te bez 
waren / alg mede de Chziften laven te loſſen / 
ende Diergelijcke dinghen. Stonden widerg 
onder Den Patriarche ban Hierufalem. 

De Dye des Kidderſchaps 
SS. Mauritij ende Lazari, onder den 
Savoyaerden. 

Men gelooft/bat de Oyde S. zazari begon 
neu heeft ten tijde S.Balilij,dte hp onder dien 
titel infielde. Maer defe inftellinge ig door 
De beel-bulbige invallen der Barbaren ende 
De ongenade des tijds geheel berballen;maer 
ſchijnt dat wederom opgerecht is baneenige 
Chriſten Princen / doen cf H. DTigue gemaccht 
was tegen dé Darafijnen/ int innemẽ van le⸗ 
rafalem; fo datfe wederom ín hare Klooſters 
Beftelt zunde / de gevlurhte Chriſtenẽ vriende 
ich ont fingen / ende alfa wederom cen grote 
gunſte van de Chriſten Princen berkregen/ 
putrent dert Pare 1154, Welche giften gevatte 
fieert zun door Mullen des Paufen Alexan- 
dri IV. Nicolai V. Clementis IV,loannis XXII. 
ende Gregorij X. 

Sp boen pꝛrofeſſie ban de Begel 8. Augu- 
fini, ende boeren tat Blaſoen ban hacer Oy: 
dze cen Jroen Krupg/dat Emanuel Philibert, 
Hertogh väSavoyen, (na dat hp haren Groot: 
meeſter beveftinht hadde door Gregorium, 
XIII. ende defe Dedze metde Ordze S. Mau- 
ricij tſawen gevoeght hadde) randg-om bes 
kleedde miet een Witten boordt / fn’'t midden 
ban’r welcke Dat van S. Mauricius foude bez 
floten zin. J 
De orde S. Mauricij ſchzijben ſommige ou⸗ 

de Amaliſten / Ban Amadeo, Hertoghe van 
S1voyen, ingeſtelt gheweeſt te zyn / (díe tot 
Bas gekozen zijnde / vernaemt Wiert Felix 
V.jna bat bp de Woeftelnchhepdt verlaten 
Latbrfich begaf te Rippaille in eenfaembept 
aent Grneefle Meyz / met zo, Gidderen van 
teeffelpekeu ſtamme. | 

De opdze der Kidderen van DE 
Hondt ende Haen in Vranckrijck. 

Alhoewel de Autheurs niet fekerg ban de 
Inſtellinghe defer Dzdzen geftelt hebben / ſ 
gelooftmennochtang datfcupt den Gupfe ban 
Montmorency gheſproten ſoude zum Want 

hilippus Ihoreũs in zijne Armoirics de 
rance,fchzüft/dat Bouchard de Monumoren- 

cy mt Dof deg Moningg Philippi l, van 
Vranckrijck guam/ Bebolae van beel andes 
te BidDeren/ draghende aile cen Valg-ring 
met Dertg-Doofden befaept/ waer acn het 
beeldt ban cenen Bondt hing ; als willende 
gars ghetrouwe wackerhepdt hier dooz té 
ennen geben. 
Tſelfde wordt oock gevoelt ban den Haen / 

Beli! Defs twee wel bp malkanderen boeg: 
want alle dre't geflacht-regifier deſes Dooze 
Tuchtighen Hups befchzeven Hebbé/ feggen/ 
dat eenen Pierre de Montmorency , Bidder: 
ban die Ozdze foude geweeft hebben. 

De Dadze Der Kidderen van 
De lenette ín Vranckrijck. 

Carolus Matellus, hebbende een Prouwe 
genoemt lohanna,ende ban hem gemeynlhet 
leannette genoemt/ heeft ingeficlt ecn Oꝛdre 
bande Jenette / wiſlende datſe dit Wier in 
hare Wapenen afgebeeldt droegen. Maer 
du Ballay ís ban een ander geboelen / ende 
fegbt dat defen Prince hebbende de Sarra⸗ 
zynen ontrent de ſtadt Tours des Jaers 338. 
ineen vermaerde ſtadt ontdaen/ ende om de 
geheugeniffe oneftervelück te maken van bat 
Den Franſen Adel Hem hier inne voorneme⸗ 
ck behulpigh geweeſt hadde / deſe Ordre ine 
ſtelde van de Schette, alg vermeſt hebbende 
het volck / dat dien hoerk van Spangien bes 
Woonde, daer bit Dier obertloedigbit was; 
twelrk ig een foopte ban Wefeltsns ofte 
Doffen/ hebbende de hup Halftwrt erdeag- 
graeuw / met Witte en ſwarte plecken doors 
loopende. Defe Dzdre Heeft haer gehouden 
tot des Konings Ludovici Santi toe, 

De Didze der Kidderen van 
De Lelye, int Coninckrick 

Lan Navarre. 

Garcias VL. Korting ban Nava ree, ghefticht 
hebbende met zjn Pupf-vzouwe — 

up 

ge. — 
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upt den hupſe Ban Foix ende Gandalle ghe⸗ 
boortigh/een Kloofter S-Benedicti gn de ſtadt 
Nugere, daer hy gijebozen was / ende zijn 
Hof hieldt/ richtede alleen deſe Ordre op, 
ghevende haer tot haet Blaſoen een pot met 
Lelyen/ daer het Beelt van Maria op ſtont / 
Willende dat Gare Bocht ryſkeluck bewrocht 
ende verriect Waren. Onder defe Ridder: 
fehap wierden aengenomen alle de kinderen 
ban Boninglijcken Huyſe zijnde. 
Deſe Bidderen zijn verplicht door bebel 
Haers Juſtelders te ſtrjden tegen de onghe⸗ 
lovige ende't Chriſten gaaloove namacht te 
hermeerderenende Upt tefprepden: moeten 
‘pock alle dage cen feker getal Pater-nofters 
ende Ave Maria op-ſeggem 

De Dode der Kinderen Han 
S. lan van lerufalem, andetg gez 

neemt / ban Mala. 

Sammighe willen de Inſtellinghe deſer 
Oꝛdie ee cu loanni Hircano toe-epgenen/ 
upt den ſtamme der Machabeen / d'andere 
Ioanni Patriarch ban Alexandrien, nöchtang 
(enden defe Gidderen hare beloften aenlo- 
anni Bipufta , ende houden hem boo? haren 
Datroon, Andere Wederdm gevö defe inſtel⸗ 
lingie eeen Gerardo, die met Godefroy de 
Bouillon fa Palettina getrocken zijnde / heeft 
Met nocheenige andere Edelen het Hoſpi⸗ 
tael S. Ioanúis van Hierufalem beginnen te 
bouwen/ die haer tfedert oock Hofpitaliers 
genoemt hebben, Gelafius IL, Paus ban Ro- 
men beeft deſe Inſtellinge alder-eerft toe? 
gheſtaen. Haer kledinghen wareneen Bock/ 
daer een acht-hoechtgh krups op ghenaept 
Wag. Haer Ampt ag alle de gene te outs 
faugen/ die aldaer quamen om de B. Plaet⸗ 
fen te beſoecken / waer fp oock ban daen quaz 
„men / haet ben wegh te wjfen/ Dien oock 
beligh te houden vande Nrabierg/ ende ſo 
boortd : Teghende welcke fp oock door bp: 
ſtandt Lan fammige Chriſten Princen gehee⸗ 
le Heyrlegers opgericht hebbẽ / haer beſtre⸗ 
den / ende oock Wel verwonnen hebben. heb⸗ 
Bende het Eplandt Rhodus hun ontbel 
bight/ ende dat befittende / Wierdenfe ghe⸗ 
noemt Ridderen van Rhodus. Daernaer gaf 
„haer den Kepſer Carolus V. het @plandt 
Malta , tweltke fp altijdt maedelijck bez 
ſchermt hebben / ende voornemelijck gedu, 
tende twee belegheringen der Turcken. Na 
den naam deſes Gplands wordenſe noch 
hundens-daeghs ghenoemt Ridderen van 
Malu: Dier toe en kan niemant geraken/ten 
fp dat hp van edeler af-kamfte (p, Spletven 
na de Ordre S. Ang iſtini, ende zijn ſchuldigh 
het Chriften gelovbe te beſchernien / ende da⸗ 
ghelijcks een deel Pater⸗ noſters te ſeggen / 
pock in eeuwige repnighepdt te leven, 

De Dydze dev Kidderen / 
genoemt Templiers: 

Ma dathet H. Landt geluckelitk inghe⸗ 
nomen was daer Godefroy de Bouillon,ig de 
Orde der Templierd/ofte vanden Tempel/ 
Droreenige Franſſe Aidderen ingeftelt ghe⸗ 
worden / om imt B. Landt te bewaren tgene 
Das: hun berkreghen wad. De twee eerfie 
uftelserg Waren Hugonde Payennes enbe 
Godfroy de S. Aumacrdt , Ridderen. Ende 

Ee ——— — 

hebbende een plaetſe verkregen ontrent deit 
Tempel om te wonen / zijn deſe Hidders ges 
noemt broeders vanden Tempel. Haer ampt 
ober De aenk omtende Pelgrims was fn allen 
delen/gelijck der S. Aang Bidderen. Waren 
laughentijdt fander Wet ofte Hegulem droe⸗ 
ghen oock wereltlijcke klederen; maer ziju 
door authoꝛiteyt Eugenij III.belaſt een roodt 
Kruͤps op haer kleederen te naepen/ om ter 
betouẽ datfe haer bloet voor de befcherminz 
ge des geloofs gheftort hadden; Dit Urups 
Was oock acht-hoechiah, Deſe Btdderen 
3 epndeltickt fo machtigh ende rich ghe⸗ 
Worden datfe ín macht bp eenen m ichtighen 
Honing vergeleken mochten Worden ; Aa 
heeft dan epanelijch in't jaer 1311, den Paus 
Clementi V. belieft defe Ordre te vernietiz 
gen. / ende dat om de ſchandeltke miſdaden 
Ende fchelm-ftucken/ diemen fepde/ datfe bez 
dreven hadden/ ende heeft hare goederen bez 
deplt aen dent Gidderen van Rhodus, Van S, 
lacob , van Calatrava ende bant Alcantarayk 
Spaengien. 

De Ozddree der Dupete Kidde⸗ 
ten bân ’t Hoſpitael S. Marie in 

Hierufalem, anderſins Kruys- 

dragers, ofte Marianen, 

- Ontrent defe felbe tüdt heeft Fredericus 
IL. ter begeerte des Paus Gregorij VII.heb⸗ 
bendeef Bepz ín Sycia gevoert/om de voort⸗ 
gang ban de veroveringe des B, Hands te 
voorderen / deſe Ordre ingeflel- einde haer gee 
plant inde Kercke ende t Hoſpitaei vau S. 
Marta in Hierufalem , ende. is geappaobeert 
Ban den Paus Celeftino III, onder den ies 
gel S. Auguftini. Defe wrochten met de Gide 
deren Van S. Tan enne vanden Tempel naer 
een ſelve eynde; verfchillende atteen in cen 
ſwart Kruns / dat fp op witte Mantels gez 
naept dragen. Hendrich Walpot was haren 
eerjten Oroot-meefter. Daer ua ſteldenſe 
op hare Srhildeneen Gofen-krang /-die het 
fwarte &rupgomciigelde/ hier bannorure 
Demenfe Marianen ende Lrupf-dragerd. Hie- 
tuflem nu ingenomen zijnde! sijnfe m Duy c- 
{landt ontboden / ende Vanden Kepfer Fre- 
derico ín Pruy(Ten geftelt/ dat doen voripan: 
gelovigh was / om’tfelve te be keeren: welc⸗ 
he Pzovintie van Dunepndeljch des Haers, 
1279. verovert. zijnde / wierdenſe Dunt'e 
Ridders genoemt. Tfcdert dien tijdt fes 
benfe Geel Oorlogen gevoert tegen de Lite 
tuanierg/ Polen/ ende Tartaren. Onthou 
den hun noch tegenwoordigh in Duytſlandt, 
uademael Pruyſſen onder Polen ſtaet. 

De Ordee der Kidderen van 
S. lan van Accon ende ban 

S., Thomas, * 

„ Wan befer FInfte:linge is wepnigh hets) 
anberg dan datfe met de wapenen die Lan S. 
Tan na-volghden tegende Sarrazijnen. Hie- 
Tonymus Romanus, een Portugis / ſchrift / 
datſe in Spaengien ftoreerde ten tijde Al- 
phonſi Sapientis, die haer alle zijner meubelé 
met eenigh gelt bp Teſtament beſprack. 
De Oꝛdre Ban S. Thomas is door den. 

Paug Alexandrum LV, aen de boorgaeude 
FE Det: 

— 
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vervoecht / de welche Oozloghde onder Den | 
Kegel S. Auguftini. 9 

De Dedre Der Kidderen Van 
S. Salvadorin Arragonien. 

Alphonfus Konintk ban Spaengien , Na- 
varra , &<c. int Jaer 1118, fiende andere 
Krüghs-Ozdens geluckelijck voorderen tot 
Haer voorgenomen werck; heeft defe Ordre 
ban S, Salvador oock ingbeftelt/ op dat alle 
die gene die haer kloerkelrick weeren / ende 
Dapper bechten Wilden teghen de FP oozen/ 
Die in Saxragoſſa ende Arragon geweldelijck 
einde / met defe treffeſückheyt vereert 
ouden wordeun / fo dat de Mooren ín korten 
rüdt upt ſtgeheele Landt verdreven zinde / 
hy deſe Ordꝛe inſtelde / ende dis met groote 
intomſten vereerde, 

De Oddze Der Kidderen Lan 
Mont-joye in Syrien, Dre in Calli- 
lien, ban Monfiac,enùe in Cata- 

lonien, ban Mongoia ghe⸗ 
nocemt Worden. 

Deſe @sdre is inabeftelt ten tijde datde 
Chꝛiſten⸗· Pꝛincen Syrien innamen / nemende 
haren naem ban eeven naem Ban eenen 
Bergh / die aldus genoemt was / liggende 
deun aen leruſalem; gelck ſulcks de Bulle 
uptwijft/ die gegeven is bp Alexandrum III. 
des Haers 115o.bewaertin deArchiven van 
Calatrava. Deſe Bidderen berkregen groote 
goederen Van De ChꝛiſtePrieten / everz 
mids fp veelende groot bp-ftaudt int vero⸗ 
beren des . Lands gedaen hadden. 

\ 

De Die dev Kiddtren 
ghenoemt Zvvaerd-dragers, ofte 

Chai Arias Knucchten / 
in Livonien. 

Livonien noch niet tot den Chꝛiſtengelove 
ghebracht zijnde, hebben vele Princen nae 
boWkherde ve Duptfe Lidders/ alhier een 
Oꝛdꝛe ingheſtelt / die bevenight wierden ban 
Iunocentio III, nemende tot haer Blafeen 
twee fwaerden Lan roodt coleur/ in forme 
ban S. Andries Krups / dat fp op hare JP ane 
telg naepden. Sy namen metten eerſten daar 
haren Groot-meefter Vnivus heel plaetſen 
in Ruſſien. Daer na Bereenighdé fp hun met 
be Duptfe Aidders / maer zijn eyndelück ma 
verſcheyden Lerfchillen onter hun op-Gere: 
fen/ ban een gefchepden/ ghevende haer eeu 
fchere ſomme gelts ontrent oen Hare 1345. 
@enlaetften/ de Teere Lutheri aldaer de 
overhandt nemende/ is deſe Orde gants 
vergaen/ geftaen hebbende 557. Taren. 

De Dadee der Kidderen van 
S. Tacob in Spangien. 

De begraef-plaetfe des Bpoftelg Tacobi 
(famen fepde) ín Spangien ontderht zfinde, 
ende het geruchte der beel-buldige Mira⸗ 
culen / bie aldaer fcheren gedaen te Worden / 
lachte bele Pelegrims derwaerts; dan doch / 

nadien de wegen Lande Moozen ſeer onvepl 
gehouden Wierden/ ende het Landt noch one 
beweont zijnde outrent bele gheberghten / 
heeft den Megulier-sDonichen Lan S.Loy 
niet wijdt ban Compotte le be wagen op dens 
wegheenighe Derbergh-plaetfen te ftichten 
tot beter gemack Ban den Pelgrims. Waer 
ban het boornaemfte gheftelt Wierdt in de 
booz-fladt Lan Leon, onder den Tptel ban 
S, Marcus ; welche daedt vele Koningen en 
de Princen bewoogh haer met grote ghe—⸗ 
fchenchen tabereerenende te begiften. Daer 
naer zijn ſekere Cdel-lupden tfamen verbon⸗ 
den / eude hare goederen bp-een-ghebzacht 
hebbende, om deſe Chanonicken na te bolgen/ 
ijn doa? aenftouwinghe des Cardinaelg la- 
cynthí, met de ſelve vercenight: Ende heb⸗ 
ben den felben Gegelder Clhianonicken/ die 
S, Avguftini wag/ mede aengenomen. Daer 
naer fondenfe aen den Paus Alexandro III. 
tenen Gefant/ genaemt Pedro Fernandez di 
Ponto Eucalata(díe oor Daer naer haren eers 
ſten Graot-mecfter wierdt) die ban hem een 
Bulle verkreeg; van dato den 5. Bulij 1175. 
Bare ordinariſe Woor-plaetfe Was út 
Bups S. Marcite Leon; ende haer Blafoen 
was een voodt Krups (waerds-gewijg over 
een. Dit is hier vande opinie ban Tuan Ma- 
riana in zĳn 2, Boeck ban de Hiſtorie van 
spangien. 

Francifto Rhados Dandrada , díe be Chzos 
vijcke ban de Dzie Ordren / als Van S, lacob, 
tan Calatrava, eñ Ban Alcancara in't Spaens 
befchreven heeft / ſeght / dat defe Ordre inge⸗ 
ſtelt is geweeſt des Jaers 1170, in de Rckẽ 
van Leon ende Galicien dooz den Koning 
der felber Fernando; ende datter langen tijdt 
te vooren een Broederſchap bau S. lacobs. 

me ban Äeligie ahehadt tehebben. Seght 
oock date fn Caftilien ingeboert ie ghewoſ 
den dooz Alphonfum IX, ende geappzobeert 
is in't Haer 1175. fa dat de Fondateurs der 
fer Ozdze geweeft fouden hebben dentoning 
Fernandus ende Don Pedro Fernandez haren 
eerften Groot-meefter. pe 

Onufrius Pavini byengt ín zijne Hiſtorie 
een geïjeel andere mepninge voorts over de 
Fnfiellinge/ endeftelt haerbeginop't Jaer 
1170, nameliĳck/ dat twee Monichen / (fout 
ende dapper in Krighs ſaken / met haer bp: 
ghevoeghde bolck de ſtadt Catava teghen he 
FD oren bewaert hebbende, haer de felbe ban 
den Koning Sanchio III. gegeven wierdt tot 
beloninge. f - 

Als defe Bidders ín eenige verſamelinge 
Komen / dragenſe eenen Witten Tabbert / eñ⸗ 
de op de borſt een roodt Krups. Int Jaer 
1396, is haer van den Paus verosꝛloft een⸗ 
maelte moghen trouwen / doch gene tweede 
Bzouwe te mogen nemen. 

De ode der Krijghs-knechtẽ 
leſu Chritti, ingeltelt ban S. Do- 
minico, tegen de Albigeoifen. 

De Graeffchappen Ban Tholoufe ende 
Lombardyen bp-na gefjeel befmet zijnde met 
de Ketterpen der Nlbigeoifen/ heeft S. Do- 
minicus feer heftígh tegen haer gepredickt / 
fa dat hy weleen roo. dupfent Perſonen hun 
ontrock / Giefende onder defe de devootſte 
upt/ omt door het materiale ſwaerdt die gee 
neupt te roepen / bie haer bant geefielijcke 

‚ fwaerde 

Aidderen Was/ fonder nochtans 5 fo 



ende Ridderfchappen. 
fwaerdt des Goddelieken Woords niet wil⸗ 
den laten raken, Defe ordomeerde hp een 
fekeren Begel ont geeftelijch te leven. Sp 
Wierdendoeuter tijde genoemt, Broeders des 
Krijghs-Ordens S. Dominici. 
wefe Ketteren upt-geroept zijnde, is elck 

Evenwel ghebleven in defe Ordre / fo wel de 
Dꝛouwen /als de mannen : JD aer defe doodt 
zünde / is die vaneen ander Lolck/ fo manz 
nen alg rouwen aengevaert/ getrouwde fa 
Welalg ongetrouwde; Die genoemt wiers 
den Gzoederg ofte Sufters der Penitentie 
S. Dominici. Innocentius Vl, appzobeerde 
defen Gegeldes Haers 1560, 

De ordre der Kidderen Lan 
Alcantara, int Roning·rijcke 

ban Leon, 

GomefiusFerdinandt, een groot Deer ín’t 
Rijcke van Leon, Geeft defe Ordee ingeſtelt 
tegen de Moren; Dieeerft genoemt Wierden 
Van Luliand: Pirario, na het Doꝛp daer Haer 
eerfte huys in gheleghen was. Den Koning 
Perdinandus berklaerde fich met erprefie 
Brieven, te zijn Befcherm-beer van deſe or⸗ 
Dze/ in't Jaer 1176. Ende den Paus Alcxan- 
der III. appzobeerdet, Daer na zijnfe Han 
Lucio III. in't Baer 83, beveſtight. Hare 
Wapenen Wareneen groenen Deren-boom 
Ween gouden beldt; tot dat Alphonfus VIII. 
defe Gfdderen de ffadt Alcantara gaf / die te 
Bozen DE Aidderen ban Calatrava toegekomen 
hadde; ende bereenighde defe twee; fo datſe 
bepde efter genoemt Wierden Bidder Lan 
Alcantara; fo dat boen bp ’t hare ghevoecht 
Wierden twee boepen/ twelek der anderer 
haer Blafoen was. Epndelick herkregenfe 
banBenedicto XIII. die hem Paus in Spaen- 
gien noemde) te moghen draghen een groen 
krups/ in forme ban cen Helpe/ op hare 
Bot. Leven ougetrouwt/na den regel Be- 
nediéti, Den Paus Adrianus heeft defe drie 
Boderfchappen ban s. Iacob, Calatrava, ende 
Alcantara,té fabeure Catoli v.die zijn dif cipel 
geweeſt hadde / aen de kKrone van Caſtilien 
ende Leon voor eeuwighepdt ghehecht. 

De Dedee der Kidderen van 
„De Maget Maria in Italien. 

Bartholomeus de Viceney, een ban der 
Pꝛedickheerẽ Ordre / heeft defe Ridderfchap 
ingheſtelt ín ’t Jaer 1233. ende dat om den 
PPaeps te onderhouden onder de Steden ín 
Ítalien, ende de twedrachten te dempen. Pen 
Paus Vrbanus IV. approbeerde’t m’t Jaer 
1262. Daer kleedt Wasgeen witten Bock ens 
be eenen grüſen / ende tot Blafaen een pur⸗ 
pur Krups in een Wit Veldt / met eenighe 
Sterren daer boven/ waren niet berbonden 
ongetcouwtte blijven. 

De orde Der Kinderen ban 
Montefe in't Koningrijck ban 

Valencien. 

Deſe Gidherg wierd? aldus genoemt na de 
booznaemfte plaets ban hare wooninge / eñ 
Wierden ingheftelt ten (elven tijde dat de 
Templiers upt-gheroept Wierden : fo dat 
hare goederen alle/die in Valencien lagen aen 
befe ghegheben wierdt / mits belofte vande 
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Frontieren tegen de Morente beſchermen. 
Dare Ozdze ĩs Ban Benedicto XIII, ende 
Martino V. geappzobeert. Dp Dragen een 
Wit kleedt / ende daer eẽ ſlecht root Krũps op, 

De ordre Der Kidderen van 
Iefus Chriftustn Portugacl. 

Dionifius, toeghenaemt Perioca, Woning 
ban Portugael, Reve des Konings Alphoníi, 
Koningh ban Caftilien ende Leon, heeft defe 
Oꝛdze mgheftelt: Ende ordonneerde haer 
kleedteenfWarten Bock/ daer opeen (Wart 
Krups / met een ander Wit Kruys door-fiies 
DÉ zijnde. loannes XXII. heeft haer des jaers 
1321, voorgeſchreven den regel Benedikt: te 
moeten beleven. Door have kracht is Het 
Poetugaelfe Rijck fo wijdt uptgeſtreckt gee 
Warden. 

De orden Der Kidderen de la 
Banda, ende de la Scama omver de 

Spângiaerden, ende de la Galza, 
onder Dein Venetianen. 

In den Hare 153: heeft Alphonfus If. eer 
Dat hp Koſuetk Wassindeftadt Viktoriade 
Odie bande bande ingeftelt; vernuts bp 
haer een rooden bandt om den hats hing / 
breet vier dupmen: op ben dagh dat Ip haer 
niſtelde / zijnfe oock genoemt gebleven lide 
deren Lande bande. Hebben eertyds ſeer ge⸗ 
bloept / doch zijn nu geheel te uret. 
Be Ozdze de la Scama 18 inoheſtelt ban 

Toanne Il. Koninck van Caftilien, doch Hie- 
ronymus Romanus ſeght / dat hp opt heeft 
kennen vernemen wat dat bedupdt de la Scae 
ma , hee grooten neerftigbepdt hp oock daer 
toe aengewent Heeft. 
De Beretianen deſe navolgende / hebben 

op de felve rijdt oock ingeſtelt be Ordre de la 
Galza, ende dat bp raap De felbe Wetten: 
Ende moften alle Edelen zyn / die hier one 
der Wilden opgheromenziju. Deſe Mrdze 
Wierdt vernieuwt in't Fser 1562. ende met 
fehone Privile gien vereert. Andreas Stepha- 
nus ſchrüft / datfe tot Blaſoen droeghen een 
gouden Palg-bant/daer Het Beeldt S. Marci 
aen hinck / ofte een gebleugelben Meeuw / 
met defe Tupgb-fpreucke/ Pax ubi Marce. 

De ode Der Kidderen 
Aviſins in Portugacl. 

De ſtadt Ebora bande Chꝛiſtenẽ verovert 
zijnde / is de ſelve den Ridderen ban Calatrava 
gegeven / op datſe upt die den zP azen beſtrij⸗ 
denfouder. Sa zijn dan deſe Hidders eerft 
Eboreacesgeiroemt geworden naer defe ſtadt 
ende fchepdende Han d'andere / wierdt has 
ren eerſten Broot-meefter Ferdinand Mone 
teyro, met defe naem. Daer na is van hun 
verokert onder den Berden Groot-meefter/ 
Alphonfüs Avenfis: het Kaſteel Avifin, hebz 
bendefe Gfdderen aldaer hare woon-plaetſe 
becboert / op datſe alfo te dichter bp den 
Vpandiſchen Foren zijn ſouden: Na dit Kaz 
ſteel zijnſe ghenoemt gewaozden Avilins. Sp 
zin geconfirmeert Bander Paus Innocen- 
tio III. des Jaers rzo4. 

Rodericus Garzia, de achtſte Comman⸗ 
dupr van Calatrava, hebbende deſe Gidderen 

Er ij (ons 
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(om hare vrꝛoomhepts Wille) feer vückeltjc: 
ken befchonchen / hebben fp hun ghewilligh 
onder hare Ordre begeben/ onderWwerpende 
hun hare Wetten ende Bdonnantien; daer 
fp wederom onder bleven tot den tijdt haer 
TCommandupꝛes Ioannis, die een Sone was 
Petri VII. deg Konings vã Portugacl, die hun 
doen Lan haer wederom af-gefondert heeft/ 
ende opdonneerde haer te dragen een groen 
Krups op een (tam eens Boons. 

De Dde Der Kidderen 
ban De Ronde Tafel. 

Men feght/ dat Artus, Koning Lan Enge- 
landt, gekozen hebbende 24. Edel-lupden/de 
vroomſte ende ftuydbaerfte onder Vele/ haer 
tat Bidders maechte ; Defe zijnde gelijck in 
deughden erde vroomhepdt / heeft hp oork 
miet gewilt/ dat de een boven d'ander bp hem 
faude geacht Worden: Derhalven heeft hp 
gen ronde Tafel laten maken/alwaer fp met 
hem aenfaten/ ende haer maeltijdt deden/ fo 
datter als doen noch hoogh / noch laegh eyn⸗ 
de en was; ende alfa niemandt fich boven 
D'ander Lerfeerltjckt koude achten ; Bier 
Door zijnfe gqhenoemt ghewozden/ Ridderen 
vande Ronde Tafel. 
GuilhelmusCamdenus gelooft d’ Inſtellin⸗ 

ge hier af veel jonger te zĳn ; ende fteltfe aen 
het gebrupek van Tournoyen; Want op dat 
De eer{te ofte laetfie plaetfen den toe-ftenden 
Ridderen niet eenige oozfake Lan kracheelen 
en gave / gebruprtenfe Gonde Tafels/ daerſe 
ononderſchepdelijck aenfaten/ ſonder aenften 
ban hoogh ofte taeghepnde. 

De ode Der Kidderen van 
De Kouffe-bandt in Engelant. 

Defe Oꝛdze ban de Kouffebandt is inghe⸗ 
frelt deg Jaers 1350, Van den Koning Edu- 
ardo III, om fich bant quaet vermoeden te 
outflaen / dat fommighe ingenomen hadden 
bande Gravinne ban Sarifberry , welckers 
blaeuwe Kouſſe bandt Haer út danſſen out: 
vallẽ zijnde / hy opgeraept heeft; ftellende tot 
Debpfe Hony foitqui mal y pence, overmits 
deſe Prouwe Van uptnemende ſchoonheydt 
was / ende niet min dock Ban grooten hupſe. 
Do bleef dan de Kouſſebant het tepcken/ en: 
te S. Toris de Patroon. 
Andere feggen/dat defe O2dze haren naem 

heeft tan eenen bandt die Eduardus den zij⸗ 
nen gegeven foude hebben toteen eeuwighe 
ghedachtenis ban de verkreghen victorie bp 
Poictiets, over Ioannem %oning ban Franck- 
zijck, die hp ghevanghen nam. Defen Landt 
hechten fp onder den lincker knye met een 
geſpe / tot een tenchen der liefdeende Benz 
Dracht / die in defe Broederfchap behoozt te 
weſen; ende op hare Mantels dragenfe een 
roodt Krups ende S.loris ín eenen Schildt. 
Dengrooten Dalg-bandt die fp gewoon zijn 
te dragen op den dagh haerder aenneminge / 
die ís anders als den Kouffen-baudt/ beel- 
dobbelt berbat/ ende onder-faept met Witte 
ende voode Goſen / Vaer het Beeldt Lan S.lo- 
ris af-hangt; in Wiens eere hy koets te Hoo: 
ren een grote Kerck hadde doen ftichten in't 
Kaſteel ban Windeffore. 

Anderefegghen dat defe Ordre ban Ri- 
chardo 1, ingeftelt ſoude zijn geweeſt / eñ bat 
Eduardus niet en dede / alg de ſelve vernieu⸗ 

Begin aller Geeftelijcker Ordens 
Wen; dach dat is te onſeker / het eerſte wordt 
boorgewifie gehouden.· 
Met deſe Kouſe-bandt ig inden Jare 1613, 

op den 4, Februarij / inden Hage / beſchonc⸗ 
Ken onſẽ Zoorluchtighſten Vorſt ende Prin⸗ 
ce van @zangten Mauritius de Naflau, etc, 
welche hem door een Berault des Konings / 
Deer Willem Seager , ende eenen Ambaſſa⸗ 
deur deg Konings Heer Rudolf Winwodrt, 
door laft des Konings toegebracht zijn/ende 
met grooter Peefte aenghenomen ende ont⸗ 
fangen geworden 18. 

De ordre Der Kidderen Lande 
Baedt-ftove in Engelandt. 

Wp hebben wepnigh fekerhepds ban defe 
Ridderſchap / dau alleen / dat Henricus IV, 
op den dagh dat hp te Londen gefacreert op 
het Hafteel ban Londen, hp 46. zijne Wapen- 
Dragers tot Bidderenmaeckte / die de voor⸗ 
gaende nacht gewaeckt hebbende, haer gez 
baedt hadden. Deen gaf Gp een groenen 
Bock / met mouwen/ die tot op de Dielen toe 
af-hingen; met noch eenen Dellen of Bonten 
Tabbaert daer onder/ Die fp op de lincker 
fchouder met een dobbel fpden Lindt vaſt 
gebonden hadden. 1806 — 
Daer na zin gemepnlick ín deſe Bidder: 

fchap genomen eenige Wel verdient hebben: _ 
de Edelen / op den dagh als een koning ofte 
Koninginne gefacveert wierdt / ofte dat zijne 
Soneneenigh Bertoghdom aennamen ende 
op diergelijcke dagen, oock anders niet. 
„Maer Blafoen was / drie goude Kroonen 
in eẽ vonde goude Circhel/met dit Opſchrift; 
Triainunum; hangende aen een (charlake: 
nen lijnen bandt. 

De ordre Dev Kidderen 
van de Sterre in Vranckrijck. 

loannes de Valois Koning ban Vranck- 
rijck, heeft des Haers 1352. in October inz 
ghefielt defe ozdze/ ter gheheugeniſſe van de 
Dterre/ die de drie Wijfen tu Bethlehem ges 
lepde / die genoemt Wierden de Gebroeders 
van onfe L. Vrouwe van S. AudoCn, bermitg 
be plaetfe haerder refidentie aldug genoemt 
Was. Waer Blafsen Was een Sterre aen 
een gouden hals-bandt / op de borſt af-hane 
gende/ met defe Devijſe / Monftrant Regibus 
Aftra viam, Gut begin enmocht hier toe nies 
mandt aengenomen Worden/ dan zijnde van 
de voornaemſte des Gucks ; maer is met den 
tijdt oock berballen/ fo dat Karolus, den Doe 
ne loannes, oybonneerde dat zijne Lijf· wach⸗ 
te de felbe tepckenen dragen fouden: Bupden 
ten dage wozt het gedragen Vande Archiers 
van de nacht-Wake binnen Parijs , op bare 
Kaſacken. 

De owe Der Kidderen 
de l'Annonciado,itt Savoyen, 

Amedeus be fefte Graef ban Savoyen, hebbẽ⸗ 
de deſe Ordre ingheftelt / heeft de ſelve berz 
heerlijckt door de beſchenckingẽ aen de ſelve 
ban zin epgen goedt. Bp wilde dat den hals⸗ 
bandt foude zijn Van Hier platen gouds met 
goude Ketens aeneen ghemgeckt/ ende op 
pber plate ſtondẽ defe vier Letterẽ F.E.R.T. 
met het Beeldt ban onfe L. VProuwe / eude de 
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ende Ridderfchappen: 693 
Biftozie Ban de Bootfchap des Engels hing 
Baer in't midden aen ; waer ban defe Bidder 
fchar haren naem genomen hadde. 
Dele Bier Letteren bedupden/ Fortitudo 

eius Rhodum tenuit: ’t welche daer van 
Daen gekomen {8/ dat Amadeus het Eplandt 
Rhodus den Turck ontweldight hebbende, 
oock doog deſe Ridderen mannelgck be waert 
hadde : Do Dat de Gidderen Van Rhodus 
tfedert dien tÚdt oock de Weapenen ban Savo- 
yen onder de hare vermengden ; ende de bier 
Letteren F.E.R.T. bleef Amadeo ende zine 
nakomelingen ter gedachtenifie. 
De Ceremomen defer Dede Worden jaer: 

lücks vernieuwt op den dagh vande Boot⸗ 
fchap Mariz ; ende Worden als dan ban den 
—5 ſodanige tot Ridderen gekozen/ alg 
p ſelve daer toe waerdigh kent. 

De ordee der Kidderen van het 
gulden Vlies , tn Den hunſe van 
Bourgongien, ende Ooftenrijck. 

Philippus, met den toename Bonus, Berto: 
ghe van Bourgondien upt liefde bie bp den 
Adel toe-Droegb/ heeft in't Haer 1430.in Far 
nuario opgericht defe Ordee / op ven dagh 
zijner Beuploft met Elifabetha, Mochter lo- 
annis DES Konings ban Portugacl ; ter eeren 
Godes / S. S.Mariz, ende Andreæ, met den 
@ rel des Gulden Vlies, naer het Dlies Ge- 
decors, dat aen d'een zijde bedaut / ende aen 
D'auder zijde droogh Was gebleven ; gelijck 
in de Tapifferpen te fien 18 ban zijnen tijdt/ 
Diemen op den dagh Lan S-Andreas uptz 
fpeept. Wan defe ozdze is Philippus felbe 
Groot-meefter gebleven, ende gaf defe Kidz 
ders een Moodt-Stharlakenen Aock, die 
3}nen Sone Carolus Audax in eenen zijden 
beranderde / op het Capittel van Valencijn; 
Daer na eẽ Bals-bandt van goudt /Vermengt 
met Dup-flagen, daer de vontkẽ vuprs fche: 
nen upt te ſpringhen / ende aen’t epnde defes 
Dals-bands het gulden Plies; ende dit allee 
met berbandt van’t felfde Wederom aen de 
ordre over te leveren als ſy ſtorven / om den 
genen te geven / die dat verdienden. 

Paradinus fn zine Spmbolen bedupdt dit 
Blafoen aldus ; namelijck/ dat hp het bupz- 
flach defe Deviſe geeft:Anrte ferit quam flam- 
ma mifcer : nde het gulden Plies / Pretium 
non vile laborís. 
„Be opperfte Ampten in defe Anfiellinge/ 

30n DE Cancelier/ Theſaurier/ Velt overſte/ 
ende ben Griffier / die fonder Appel ban alle 
verſchillen / Die onder haer oprtifen/oozdees 
len mogen. Gelick fulcks den Doorl. ende 
Hoorh-geb. Prince van Orangien Guilelmus 
van Naffau, Boogh. Lan.in zijn Apologie/upte 
gefpzoken teghens den Ban ban den Koning 
ban Spangien ober zijn Perſoon / goederen; 
etc.treffelijcken aenwijft: Als hebbende ban 
De felbe orde eén uptmuntend’ ende recht- 
beughbiab Lidt geweeft/ tot den epnde zijns 
evens, 

Philippus maeckter indé beginne niet meer 
Dan 24: maer drie Haren daer naer voeghde 
hp noch fes tot de felbe/fo datfe doen 31. Waz 
ren, Daer naer heeft Carolus V. om de ver⸗ 
fchepdene ende bele Pzobintien/ die hp com⸗ 
mandeerde / het ghetal tot 51, toe vermeer⸗ 
dert. Maer naderhandt is / in het Capittel 
te Gent gehouden / door de authoriteyt Grc- 
goxij XIIL tg Philippo II. %oning ban Span- 

gien, daer naer ootk Philippo III, ban Cle- 
mente VIII, geconfirmeert/ Datfe Bidderen 
maken mochten buptenbet Capittel / ale’t 
bun beliefde. Deſe idderen en mogen niet 
anders alg upt de geſlachten zijn / die in Span- 
gien genoemt Worden Grandos. 

Richardus à Waffenburgh ín zijne Belgife 
Antiquiteyten / berhaelt ban fekere oude 
Ridders van de Zwane,ingeftelt Doo? Silvium 
Brabon, ban de welche / fo ſommige Wwillen/ 
Brabant zijnen naem foude genomen hebben; 
als haer ghegeven hebbende defen Vogel tot 
een hieroglyphiſe beteyckeniſſe vande een 
dracht / die hp wilde vat onder hun was. 

De ordre Der Bidderen van 't 
Yfer-vercken, ín den hupſe ban 

Orleans. 

Carolus; Bertoge vã Orleans: die naderhant 
Koning ban Vranckrijck Wierdt/De fefie Lan 
Dien naem/heeft dedDzdze ban het Porc-efpic, 
ofte Pfer-bercken op-gericht/ dragende aen 
haren Dals-band dit Beeſt / met defe ſpreut⸗ 
ke: Cominus8 Eminus,fg Paulus Iovius fept. 
Dier toe geraeckte niemandt dan door grote 
dapperhepdt in wapenen, ofte hoogen Adel. 
Daer naer heeft Ludovicus X 11% ouing van 
Vranckrijck,Bertoge banOrleanssende Graz 
be van Blois, de Debpfe ghenomen Lan een 
gekroont Pfer-bercken/ met dit op-Scheift/ 
ultus avos Troie : weltk Dier hp oock op 
zijn gelt munten liet / dat meteen Wolf eers 
tijds het wapen der Graven ban Bloys was. 
Gebende te Kennen / dat / ghelück dit Beeft 
fich ban verre ende na bp verweert / hp oock 
altijdt fo op zĳn hoede foude wefen- 

De Ore der Kidderen van 
Onfe L. Vrouvve van dèn Dy- 
ftel,inden hupſe ban Bo. rbon. 

Ludovicus IL Bertoge ban Bourbon,toeges 
naemt Bonus, (een Sone Petri l. die ín den 
Slagh tuffen koning Ioannem ban Vranck- 
tijck bp Poitiers, gedoodt wierdt / nadat hp 
Carolum V.ende Carolum VL. lange tegen dez 
fe Volckeren ghedient hadde) wa dat hp upt 
Africa weder-gekieert was / ende dat de fac: 
tien tuffen de huyſen van Orleans ende die 
banBourgongien feer ontfteken waren/heeft 
hy / om haer ín dien deele na te bolgen/ oock 
een Bidderfchap opgheſtelt / van cen Dyftel 
onfer L. Vrouwe, om alfa zijne autbozitept 
te meer te auctoriſerẽ / die hp geheel te wert⸗ 
ke lepde tegen die ban Bourgondien boor den 
hupfe ban Orleans, 

Daren hals-baudt Was ban gondt / door⸗ 
Wzoeht met Lelx bloemen / met een tuſſen⸗ 
fchepdinge vaneven fo veel plaets / die met 
Dpfiel- bladeren befaept wierden / daer een 
Krups aen hing/ ende ronds-om het Devijs 
bande hope. Alle die aen den Dupfe ban 
Bourbon eenfgen merchelichen dienſt gedacn 
hadden/ Wierden met defe Ridderſchap vers 
eert/ ende bleef felbe daer Groot-mreefter af. 
Jet het Debris bande hope ende deſe Dpf- 
tel-bloemen heeft defen Hertoghe willen te 
Kennen gheven zijne ſtantv aſtigheydt teghen 
alle gevaerlijckheyden / ende de hope han ten. 
langen laetften een goede uytkomſte noch te 
ſullen fien. Er De 
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me ope Der Kidderen Lan 
S. Andries van den Dyftel- blom, 

tn Schot- Landt. 

Hungus; Koning Lan Schotlant , zijnde 

op't tipken om met Althelftam, Komug ban 
Engelant,te kampê/ beelde fich in een Kruys 
aende Hocht te fien/ Lan die forme / als men 
fept dat Andreas ghedoodt foude zn ghe⸗ 
Weeſt / is op zijnen vpandt ingevallen / ende 
heeft hem geheel ontdaen. Tot welckers ge⸗ 
dachteniſſe / men fepdt dat hp deſe Gidder⸗ 
fchap foude ingeſtelt hebben. De Wapenen 
ſelfs deſes Konings voerde hp op deſen hals⸗ 
bandt / als het Kruys S.Andrer met de Viſ⸗ 
tel-2Bloemen/ nevens defe Sin-fpreucke. 
Nemo me impune laceſſit. Men fiet de Difz 
tel-bloemen noch hupden ten dage op heel: 
derlep gelt fraen/ dat Lander Schotſe Ko⸗ 
ninghen weghen gheflagen wordt / hebbende 
oock ronds? om de felfde fin-fpreuche, 

De ordre Der Kidderen S. Ma- 
rige ofte Ban den Elephant. 

Men feat dat defe Ordre foude ingeftelt 
geweeft zijn Ban dẽ Vader Chriltiani, Koning 
Van Denemarcken. Bet Blafoeu is een hals: 
handt befaept met Glephanten/belaven met 
de Tozens ende Kafteelen op haren Gugge / 
befaept ondertuffen met Sporen / daer aen 
Hangende het Beeldt Han onfe L. Vrouwe, 
omeingelt van Sonne-raders. 
Doo defe Elephanten fchijnt Do te wil⸗ 

ten den Bidderen te kennen hebben willen 
gebé datſe ín allen deelé deſes Diers kracht/ 
Keligie / ende dapperheydt ſouden navolgẽ. 

De ordre Der Kidderen van 
KEN Chypers. … 

Defe Ordre is ghefproten upt den hupfe 
ban Lufignan ‚die Wel eer het Eplandt Cy- 
pets, betjeerft hebben; Waer Wapenen was 
reneen Hals bandt van een goude koorde, 

daer op geboordt waren (eer grootecharac⸗ 
teren/ daer onder aen een ſwaert Ding / met 
een fiveren Lemmer / ende eẽ gouden hecht/ 
vaer dit Franſoyſe Dpreuckfken opftondt/ 
Pour Loyaulte maintenir , Noch huyden zijn 
de Wapenen tan die van den hupſe Lan Lu- 
fignan met defen Half-bandt omſet. 

De ode dev Kidderen van 
De Duyve, endet De Reden, tn 

Caftilien. 

Toannes I. Koninck ban Caltilien heeft dez 
fe ordre ingefielt des Jaers 1300. Haer Bla: 
foen was de Figure tau gen Dupf/daer cen 
Gals-handt aen hing/ die met Sons-{tralen 
befaept was: Welche hals-banden hp te Sc- 
govia zijnde / een grooten hoop Edelen berz 
eerde) op S. Jacobi dagh in de grote Herc 
Be/ ende ontfingfe met grooter Ceremonien 
op den Outaer/ ahebende haer daer bp een 
Beeck ban de Fnftellinghen/ die hp Wilde 
dat Lan Haer onderhouden foude worden. 

Delen Koninck ſtelde noch een andere 
Vidderſchap / die hp noemde vande Reden, 
tot de welcke hy de minderEbdel-[upden toe⸗ 
liet, doch moeften haer evenwel in krijghs⸗ 

Begin aller geeftelicker Ordens, 
faken al-booren upt-muntende getoont heb⸗ 
ben gebadt, 

De ordre Han den Draeck, on⸗ 
der De Duptſen ende Wongeren/ 
ende van De Turck u Ooftenrijck. 

Den Kepſer Sigifmondus na Det houden 
der Concilten ban Conftants ende Bafel, 
meenende dat hier door alle ketterpen gants 
verdelget waren/ heeft een Aidderlche D- 
dze in Duytflandt, Bohemen ende Hongary- 
en op-gheftelt/ welckers Blaſoen Was een 
neder-ghevelden Draech/ als willende daer 
Boor te kennen geven / Dat daor zijn middel 
de kerterpen (Die hpbp eenen Dzacck vers 
geleeck) gants verdelget waren, 

Hieronymus. Romanus berbaelt bat ten 
tijde der Keyſeren Sigifmondi ende Alberti, 
noch andere Gidderſchappen in Duytf-landt 
Waren/ alg onder andere Die Lande Tucht / 
ofte Difcipline in Ooltenrijek, doeh hare bez 
ginfelen ende Blaſoenen zijn gants onfeker. 
Dan fchijnt defe ingeftelt geweeſt te zjn / om 
tegen den Turck het hooft te bieden. 

Rrijghs· oordens in't Koning: 
vijcke Zvveden, alg/ Die van den 

Zvvaerden, ende Gordel. 

Dat de Princen ende Honingen ban Swe- 
den eertijts ghewilt hebben / dat hare eere 
ende lof beusrakomelingen bekent gemaecht 
foude worden / blijckt genoenhfaem upt de 
Wapenen / Blafaenen/ ende Baendelen / die 
men ghegraveert fiet in Veel plaetſen inde 
heerlycke haven ban Angot, ende voorne⸗ 
melijck weten vp dat een Aidderlijcke orde 
vande ſwaerdt dragers onder hun geweeſt 
is / Wiens Halg-baudt Lan goudt was/ ende 
aen eẽ vaſt / door Kappier-hengfelen; die met 
de Swaerden teghen malkanderen aen ſtie⸗ 
ten. Daer Blafven Was een gouden Schilt/ 
Daer op eenen gulden Heeuw/ ronds-om 
welcke dp Krootenmeteven fo veel roode 
Klochfkens ſtonden maer van Wie ingeſtelt 
is ong gants onbekent. 

De oe Der Kidderſchaps 
van het Yfer- vereken in Britrangen. 
Francifcusl. Wertoge ban Bretange heeft 

defe Gtdderfchap ingeftelt/in den Dare 1450. 
Daren Dals-bandt opdonneetde Ip te fullen 
zĳn Gan goudt geweven / daer op defe Uſer⸗ 
verckens / geknoopt af een met bandekens/ 
ende hangende ftaecten/’twelck gen Cereris⸗ 
Kroon bergheleeck. Aen defen Hals-bandt 
hinck aen twee Kettens eentPermijntjen gen 
een Bergh-heuvelken/ met dit Opfchrift/ 
Amaire, om dat dit Dier (fo Plinius fchauft) 
vanden Hagers berbolght zijnde / eude Pes 
ingang 3uns hols Luplofte onreyn vinden: 
de/ lieber hem fal laten vangen / dan daer in 
gaen.Defe Ordre is geeyndight als het Mers 
teahdom Lan Bretange gaende Kroone ban 
Vrácktijck gehecht wiert/dooyCarolumV IL, 

De opdze Ban S. Michiel ín 
Vranckrijck. 

Ludovicus XI. ſtelde defe ordre ín den ijare 
1469: tg Amboife op/ Die Ip te — in 
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ende Ridderſchappen. Fol.695: 
— inboerde / En gaf haer tot Se — 
Hálg-bandt ban geweven Goudt / met Schil· Pe nr f p 
gen ghebecht aen een/ ghelijck eertijds de De ordre der Klidderen des 

Aoomſe Baedg-heeren op hare armen droe⸗ H.Geeſt in Vranckrijck, 
gen; met deſe Devpſe daer by / Immenſi tre⸗ ho — 
mor Oceani, Eerſt mocht deſe ordre maer | - Henricus III. Koning Lan Vranckrijck 
Ban 30, bande voornaemſte des Acke zijn/ | ende Polen, wiltende een Meldaedt bewijfen 
Baer den Korting ſelſs Groot-meefter af | den zine Edelen, heeft deſe ozdze opgerecht 
Was. Tegenwoordigh vereert DenFroning | Omdat hp op den dagh ban defendinge ded 
noch eenig Dreemde Princt metdefe ozdre, | W.Geeftg aen den Apoflelen gekroont wag 
ende geniefen groote Privilegien. gewozden/ ende ootk gebogen wag ; Dit gez | 

| fchiede deg Haers 1579. op den 1. Januãrij 
Mai d í | —— — ee erheen. uſtjnen. 

cken Ribder moſte een ſwart Flhiweelen 
De ordre van de Kidder chap Tabbaert hebben / beſaeyt met Lelpen / ende 

ban S.loris ín Cariathien. met Goudt gebordupyt / mer cenen grooten 
Gouden Galg-bandt/ gefchochrert met Les 
Ipen ende blanunen / aen't epnde van Den 
Welckeneen Kruys Van Malta af-Hing/ in't 
midden hebbende een Dupbe. Dan defe 
Fuftitutie is een bpfonder Baeck gedrutſit 

Rudolphus van Habfburgh d'eerfte ín den 
hupſe van Ooftentijck, die tat het Breck ghez 
toepen wierdt om dec hungaren / Spriers 
ende Carinthiers te beſchermen tegen den 
Turck / heeft ingeſtelt de ordze ban S, Ioris, 
Ende gaf Den meefter Generael een fradt in 
Carinthien, Die flack ende wel gelegen was 
boor hunsmet noch meer andere Bomeynen 
ende Kaſteelen. ° 

_ Bernardus Luxemburgeníis ſeght / bat defe 
Oꝛdee van den Paus Alexandro VI. ende den 
Bepfer Maximiliano-íngeftelt is / wiens Bla: 
foen een gouden Cruys was / met een Ltoon 
in een gouden Bing. 

Kidderen ingeltelt bande 
Pauſen. 

De Pauſen Gebben berfchepden Ordzen 
ban Aidderſchappen ingeftelt/ als de Nidde⸗ 
ren Ieſu Chriſti, beg H.Geeftes, 8S. Petri, S, 
Pauli, S, Georgij, des Paus Pij, ban Loretta, 
S, Antonij, lulij, ende Gan de Lely: Waer van 
fommighe Geeftelijcke) fommigbe Leecke⸗ 
broeders zijn, alle penſioen treckende ban be 
Paufen/ ende mét Krupten ban berfchepden 
coleuven ban een onderfchepden — 
De NAidderen Jeſu Chrilti bzägen een voot 

Ktups/ ronds· om met Sour gerurrt 
ende zijn tugeftelt van Ioannne XXII. 
Be Aiddẽren des H. Geeltes,te Bomen ge » 

noemt Broeders van 't Gafthuys des H. Geeft, 
draghen een Wit Krups op hare mantels, 
Leo-X, ftelde de Midderen S, Petri teghen be 
@Eurcken. Alexander IV.die ban S.Foris. Den 
Paus PiusIV. heeft inden Hare 1560. de 
@ydze ingheftelt / die naer hem Den name 
draeght / ende Wilde datſe uptmuuten fauden 
boven des Kepferg/ende aller anderer Prin⸗ 
ten Gfdderên/ ja ooch boben die ban Malá 
felfg / ende dat om datfe zijue Dupf-gaften 
ende Dif-genooten Waren, Sixtus V. Pelde 
Die ban Loretta des Jaers 1568, 

De ordre van't Bourgoenle 
Krups in't Koningrijtke van 

Thunis. 

Carolus Quintus, Kepſer / ende Koning 
ban Spaengien , herffelt hebbende Mulcaffes, 
Ben Koninck Lan Thunis, in zn Bijch/ heeft 
dele ordre aldaer cerft ingevoert / inrijdende 
in de ſtadt met een Mantel / daer fodanigen 
Krups ban Bourgondien opftondt/ riet de 
bonckenende bupz-lagh/ als hp ín zijn Bar 
uieren boerde, ghebende den Aidberg onder 
aen den halg-bandt een vupg-llagh met de 
boncken baneen kep-fleenfpringende / Daer 
rondg-om ftandt/Barbaria. Dit geſchiede beg 
Jaers 1531, op Marie Magdalene pag). 

EYNDE. 
— 
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REGISTER 
Van het voornaemtfte, dat in defen Boeck verhandele wort, 

ende begrepen ſtaet: Van nieuws daer by gevoecht zijnde. 

Deteerfte gherel is de pagie / de letter ft op peder Colomne. 

Vs petalen ende Biſdommen bande 
Nederlanden. frol.r4. 

Artoys, fol.7.a. zine geftalteniffer fol. rc.a. 
Antwerpen, fal.1o. a. zune regieringhe / fel. 13, b. 

zine geoote (nfkomften fol, ra. a. 
Articulen ban 't?Seftant tuſſchen de Staten der Gee 

unieerve Hederlantſche Szobintien / ende Ben 
Kerdte-hertogt ban Ooftenrick/20.a. . 

Ampt ber Secommuteerde Waden ín Hollant, 36.5. 
Beoghen Raet. ibid. Pzobintialen Kaet. 37. A. 
Wekenkamers ibid. Ampt der Threſoriers / Jas 
druck· meeſters. ibid. Ampt Des Bioederſchaps 
ende haer getal. ibid. 

Albion nu @ngelant. 45. a. 
Aique heeft beei warme Fontennen 300. a. 
Aatadeus VIII. hertogu ban Sabopen / wozt 

PBaus / 283. 6. 
Avignon, ende zine befchaffbinge/ 221, B. 
D'Eplanhen ban Aceres, 204. de 
Arfille, zo2. a. E 
Amboyna, 192, a. 
Merdes-biffeiop pen ban Napels. 173. B. 
Abruzzo, 170. a. 
Afurien, rár. b. 
Andalafien, 140. & * 
Arragon, 139. B. J s 
Ampten des ike ban Engelant, hoedanigh bie 

wis4. B. 
Aes da Boutein, Henrici VII Konings ban Ens 

gelants Gupf-bzoute/ 58. h. 
Berdes-bifvommen Gan Engelant, 66. &, 
Albanien, nu Schotlantgennemt/ 67. a. 
Nerats-Lifbommen ban Yrlant, 82/ U. 
Aerdis·biſdommen ban Vranckrijck, 84, a. 
Adel ban Vranckrijck Dient Den Woning op haer eps 

gen beurs/rr8. a. 
Nmpren bes Konings ban Vranckrijck, hoedas 

nigh. 123. b / ende boorts. 
Appenzel . 338. B. 
Ne ende zeden Der Pariſiennen / ro 5. b. 
Aerdtsbiſdam men ende Biſdommen vanSpangien 

ende Portugael, 159.36. 

— ie ende biſaommen ban Napels, 
173. D. 

Apulia, cen Probintie ín 'e Kycke ban Napels, 
to, â. 

Aerdts-uifvonmen ban Sicilien. 180. b. 
Herdte-hifgommen van Sardinien, 181, B. 
Arzille, zor. a. 
Acôres, ende ziner Eplanden befchsijbinge’ 204. 

a. U. sijne Kijckdanamen/z06. a. goubernement 
ende nades-dienft/ 20°. a. D. 

Amten inde oude Kepubljcke der Komepnen / 232. 
233. ett. 

Zerdta biſdommen ban Forencen/ 296. a. 
Herdts-vifoonmen Gan Hungaryen, 4 07. b, 
Aenbedinge Des Vupbels ſommiger Dolcken in In - 

dien, oo. a. so4. 6. 508. D.Srt2. a. B. 517. a. b. 
Ally, ten @pper-Briefter der sDatyometanen) wozt 

uut Bijcke van Peren gheſtelt ende wederom 
berdzeben / <19. b. 

Aloë, ende op weicke Boomen Bie groent / 510. a. 
Allytien geeft beefchepden namen Lp ſommighe 

Schlhbers / 521. a. is black ende bruchtbaer. 
524. 5. Gare oude Zeden/ 527.a. 

Aria, 522. a. 19 beſet met groote Boffen/ ende wozt 
feer ban de groote Gitte gequelt / s25.a. 

— 39 Chꝛiſtenen bintmen beel in Perflen, 
so. B. 

Artaxerxes, Kening ban Perlen, s38.a. oozloght tes 

naren / Die met haer in t berbondt ffonden/ af te 
bjeken/ b. flerft / latende twee fonen naer. thin. 

Artaxerxes Il, ſtelt zun Bzoeder ín De gebangeniſſe. 
559. A. 

Alexander, Magnus berooft Darium ban Rick eude 
leben. 539. D. é * 

Afkomſt Artaxerxĩs, die een herſtelder was der Pers 
ſiſe Monarchype / ibid. 

Afraciab, hebbende bemint Rick ban Perſſen gez 
dzongen / 554.a. Wor berdieben / b. epndelijdke 
van Kaykob ad ghebangen zijnde in een Slaghb / 
wot / achter aen een Pacrts flaert ghebonden 
züÿnde / ghelleept / Baer Gp liſtelßck af ontkomt / 
ibid. bergadert wederom een heyz / ende ſtrydt 
tegen Zyerek, 555 a. ontdaen zijnde, maeckt Gzee 
De/ ende troutzún Suſter / Doch wort banden 
bobelingen om at gode tb. 

Abuzayd, &oníng ín Perflen, berlieft op cen Doch⸗ 
ter/ neemt haer met gewelt/ 578,4. 

Af-komfte ban \imael Sophy, gefpzoten upt Maho- 
meth, 580, b. 5 

Alles wat den Turck beſit in Europa, heeft zr2rse, 
Italiaenſe mijlen om-gangs, 587. b. 

Achaia, 5594.b. ende zijne baopnaera fte Bergen / Wid. 
Arcadien,s 95. B. . ’ 
Achontes te Athenen, Waren alg de Dictatores te R 

men; 604. a. 8 

%erde/ die goet boog Be peſt ende bloetgang is/ orx.a. 
Alger, ende de beſchzudinghe des Dtadts, 619. a. 

620, a. î 

Alcatre,endt befes Stadts befchiöbinge. 624. a. 
Arabia Trogloditica, 625, ais onbguchtbaer/s26, B, 
Alexandreiten, 624. B, 
Aenbiadinge der Egpptenaren ban Honden/ Wats 

ten etc. 627. 8. 
Africa, eude alles Wat den Turck daer in beſit / 

619. a. 
Afia, ende alles wat Den Turck Daer in beſit / 631.a. 
Aabia ín drie Deelen berdeplt,; 632. b. gelegenttjept 

Der ſelber Landen: 633. a. zijne vzũchtbaerheot 
ende onbrucht baerbept / 634. b. hare oude Zeden. 
635.B. berhael Der Wetten/ Die onder den kinde⸗ 
9— ſraels op-gericht Wierden Booz Moyſen 836. 
ad. 

Armenia Major ende 632, b. zijn groote vzucht⸗ 
baerhept/ 634. b. 

Aementaenfe Chyiftenen doez gants Afa derftropt / 
639. a. 

B. 

Beſchrijvinge der boornaemſte Ribieren ban Ne- 
derlant. fol 2. a. 

Befchifbinge der Steden / etc. ſoeckt Nederlant. 
Brabant, ende zijne beſchzß binge / fol.o. a. 
Viſſchop ban Yorck, ban znen dienft ontrooft zz 

De/ flerft daer nact ellendelhek op De repſe / 59. a. 
Begin det bergerten ín Schotlant, 72. b 
Beſchehbinge van den gert der Francopfen/ 171. a. 
2505 ban @lĳjf-boomen zo. mijlen lang/ 147. 6. 
Bitteren haet Der Milaneſers tegens de Spaen⸗ 

giaerden / 183. 
Banda. 192. a. 
Begin boortgang ende epndedes Exarchaetfchaps 

Der Wepferen ban Conftantinopolen in Italica 
221.a. 

Begin ende macht der Dictatores, binnen Romen. 
233. b. als mede der Bond-meefteren? ibid. 

Bewijs an De Dichte bewoninghe ban Piedmont, 
287. U. 

gen Ben Athemenſers / ende dwingt de Egpptes | Boomen in Zee/ daer Oeſters aen waſſen / 315. B. 
Brefcia 

en Se 

Ee 



/ Regifter. 
Brefcia, ende Bergamo, po. a. 
Bos ben Ar denne / hoe graot/ ro. b. 
Begin der Graben van Vlaenderen, 16,b. 
Begin der derminderinghe Des Keomfen Kicks / 

347. à. Ì 
Bohernen, 351. q. 
Brandenburgh, 354. B. 
Bezancon, 355. b. 
Boſſen in Vranckrijck, 90. a. 
Bzugge van Fontepn Water gemaeckt / Dat in ſteen 

berandert / 102. a. 
Biſcayen, 14x. b, 
Biſſehoppen van Braca ende Toledo twiſten om het 

pꝛimaetſchap der Spaenſcher Kercken / 159. a. 
Baſilicata, een zovintie in't Kücke ban Napels, 
160 

Bitteven haet der Milansfers tegen De Spaen jaer⸗ 
„den / 185. b, 

Bilnagar, ore a. 
Bacates, een Arupt / ende waer toe Dat ſelbe meeft gez 

bꝛunckt Wozr/ 205. a. is 
Bohemen, 351. a. 
Beyeren, ihid.b. i 
Borhnien in Zweden, 445. as sne beelgept in bonte 

bellen / 446 a. E 
Brame, ende zijne ghehele beſchzbinghe / sor. Des 

Konings abſolute macht/ 504. a. baren Godss 
dieuſt / 704.b. enne bet fot gesoeten haerder Wij ⸗ 
ſen / ibid. 

Bengala, so6. h. 
Bi{nagar, 514. a. 
Brachmannen zijn fekere Wrfefterg in Indien, so4.b. 

517. q. 
Bonzes, is eẽ ſooꝛte van ®riefferenin Indien, 50o b. 
Bramins, een ſosrte ban Priefteren in Indien, srz.a. 

zijn bn dea Banting ban Calicuth ín grooten afs 
fren/ b. worden feer geeertint Wijcke Ban Nar- 
finga, s17-a, ò 

Baîria, enve zijne gelegentgept/ s2r.b. is woeſt / 
ende De maant/szs. a. “ 

zede befchzijindhe der loninghen / Boayften ende 
Koeken ban jBerffen/ hare Sorlogen / eñ groote 
beranderungen in't felbe baoz-gebatten/ zoa. 

Begrabinge der oude Sacthierg, hoe Die aefchiede. 
526. D; alg mede Der Aſſprier s Gare ſaldinge Der 
dooden / 527. a, 

Bagoa, willende Darium 1V. bergiftigen met eenen 
Drancek / gelijck hp den boorgaenden Prince ges 
daen / wort gedwongen den Beker ſelbe uptte 
Bzinchen/ s39.b. . - 

Breede befchrj nge ban het kínt/ dat Homay, lios 
ninginne ban Perſſea baerde / ende op Be Kibier 
hadde doen ffelien/ 55 7. a. B. 

Baharon Beftvgat met 40 oo. Mannen zhnen vpant / 
Vie 250, dunſent ſterck was / en berwint hem / 
561. q. 

Badu-Kahon, Roning der Tartaren ín Perſſen, wozt 
‚„„omgebzacht/ <77. B. 
Soo;t-plactfe Hippocratis ende Appellis, 6ro, B. 
Bifbammen die eevrijBes in Cypers gheweeſt zjn/ 

615. 0. 
Bofnia onder ben Turck / 617: U. 
Bulgaria anùer den Tutch/ 618. a. 
Buen ende Erweten Ban d'Egpptenaren booz 

Bnrepue ſpuſe geacht / 627. a, 
Bithinia ende Pontus, 631. a. 

Boſſen vol Ceder-boomenenve Mpathe Doomen, 
634, 0, 

€. 

Gs ofte hoafden ban Vranckrijck, 99, a. Catalonien, 1:29. b. 
Calabrien, een Pobintie in't Koningreke van 

Napels, 169. 5, 
Cambrefis, 7. hb. 
Canarien, 186. a. 
Gabo verde, 187. g. 
Cochin, Chaul, Coulon, Columbo,ende andere Foz⸗ 

ten/19o. a. B ror.a.b. 
Ehronologie der Paufen/240. a. 
Corfegue, enbe zijne gelegenthept/ 309; 4. 
Corcira, nu Corfou, 3r0. Ih, Cephalonien, 3ar. #4 
Candien, eertudts Creren genoemt, 321, a, 
Ceremonien / Dte onderhouden worden n't berkies 
lg zr enen Kerts-gerioghe ban Oeflenrijck, 

Oo, 8. 

China, ende sne berſchenden namen, 479. a. bere 
Beplinge in bele Pzobintien/+80. a. zijnen proor 
ten mupy/ Die hem boor De obexrrompeltughen 
Der Tartaren bewaert / b. 

Cambayâ, sos. a. zer intwoonderen zeden zor. 
B. chde rjckdommen / ibid. Sterckte Des Lants / 
08. 8. 

Calicuch, ende zBne beſchrübinge / 50. a sne vrzucht⸗ 
baerhept / bid, Deer Fnweonderen Zeden / sar. 
a. haven grooten Uoop hendel ibid. groote 
macht des Goninas te mater rende te Lande, b. 
bet Soubernement / ende eerft De fucceffie Den 
Konings / 512. a bidden Den Wupvet aen, ibid. 
fn Welcker eeven fp ſekzere Pzieſters / Bramins gez 
noemt/ houden / sock Den Koning felbe/ ende 
Welck aenſien fw hebben / b. sa 

Coromandel, is Ben Poꝛtughſen onderd antgh / lege 
gende in't Kiücke ban Narfinga, 514. q. 

Canara, ofte Concan, ibid. 
Chaldeen (eben enBe Keere, s27. B, E 
Carmania, szz, a. ís in't midden vzucht daer ende 

aen alle de kanten woeſt / 525. a. hare oude ze⸗ 
Den/528. a. 

Cyrus, Honing ban Perllen, 534, a. 
Cambyfes, Roning ban Perflen, s35, a. 3Gnen Wars 

den actt/ ihid wort om sin beofgept gefiraft/ 
b. zjn buple wet inde Boutwelgeken/ ibid. zón 
doot/ 536. a- 

Crefus, ger Lydien Koning woꝛt ben Cyro omges 
bracht, 534. a. 

Cavades Woning ban Perflen wozt ora zine bpeemde 
wecten/ inde gebangeniffe gelept / 512. a. ende 
komt dooz zúns Broutsen kleverf daer upt/ Ue 

Cofroes {1, laet zíjn Moeder ende Broeder inzins 
Daders tegbhenwoozdighept ombzengbew 543. 
b. ende laet zunen Dader daer naer met flockerns 
doot / ibid. pt zin Rick verdzeben zijnde komt 
dooz hulpe des Kepſers Mauric) weder in beſit / 
544. a. maer wozbt epndelgek ban zÖnen Zone 
wederom met Stocken doant-gelagen: ibid. 
78: 47 

Chinguifkan komt ín Perflen, ende ffelt alles ten 
Bupze’ ende ten ſwaerde / 576. flerft/ (bin. 

Conftantinopolen, ende zijne Wijdttooptge beſchzũ⸗ 
binge/ 589.-a. * 

Chꝛiſten lziercken in De Stadt Conſtantinopolen, 
590. a. 

Cecrops, een inſtelder des Houwelijcks in Grecia, 
579.6. 

Caloyers-zijn ſekere Grfechfe Monicken / 607. & 
Cypers ende zijne eerſte inwoonderen / 613. a. bzucht⸗ 

baerhept deſſelfs 614. B, ende zjne Goudt⸗ 
sijnen’ ibid. 

Chriftenen en mogen Dea nachts binnen de Stadt 
5 niet bernachten / op groote boeten/ 
617. D. 

Carthago, ende deg Stadts beſchzhbinge / 620. a. 
Chalcedonien, 63r. a. - 

Chimera, ber glRonfter-Dier/ Wat hetfp/ 634. a. 

®. 

Er Nederlanden bzuchtbaethept: ro. &. 
De fes hooft·ſteden in Hollant, 28.3. 

oo, welcke oosfaken Engclant Banden Koom ſen 
Doel gefchenben is/ 58. a: 

Be Miſſe in Engelant hout op. / 
Be macht van den Dicerop in Yrlant. Er. a. 
Be Actillerie moet in Vranckrijck opeenegroote 

ende gewichte zün / 119. a. 
De Tptelen ber Koningen ban Spaensien, 165. an 
Wer Biffchoppen van Braca ende Toledo twiſt ont 

bet Primaetſchap Der Spaenſche Lercken / 
159. 4. 

Den Bergh Gibel, eertüdts Æthna genoernt / die ate 
tüdt brant/ 177. b. 

Boog welck vecht Den Koning ban Vranckrijck pits 
tendeert Dat hema Milanen toebelhoogt, 185. a. 

Damán, ende zijne befchyúbtnge: 190. a. n 
De ontmoetinge eens Rabens wort van den Heps 

Benen te Goa, boo, ongheluckigh ghebouden. 
198. a. 

De Käckdommen ban Goa/ roo. b. 
Ben Bertogh ban Vrbijn is Des Paus Leen- heu) 

297. 4. 

Dalmatia, nu Slavonien genoemt/ 314. b, 
Duyvelant, 26. b, 

Ex 5 Druides 



Regifter. 
Druides, hoedantghe Priefteren Dat gheweeft zijn 

104, b. 
Dios, ende zine gelegenthent / 183. 6. 
Daman ende andere plaetſen / 190, &- ke 
Duytſlandt, 346. a. 3NE generale berdeplinghe / 

350. b. onder welcken clfmaet het gheleghen 
is / 355. b. wat peder Pzobintie M't bpfonder 
boot bjengt, 358. a. Geeft Gout ende Silber 
sMinen/b. bierderlep Dtaten ofte faoyten ban 
Eupben aldaer 359. B. haren rückdom / ende 
toaer ín die beſtaet / 351. b. tot welcken epnde 
den Raet Der Creiezen te Aufburgh ingeftelt is / 

4 368. a, 
Diſcours ober Het onderfchept eens abfolupten 

ungs / ende eenen Die gekozen wozdt/421. a, 
Denerfarcken, 428, a. zijne berdeplínge: 429. a. 

zine geſtalteniſſe 431. D. zne tckdommen / 
ende waer in Die beffaen/ 438. a. zjne macht 
ter Dee’ 437. a. zjn Goubernement / 438. a. 

Denen oude af komft/ 435. a. haren acrt/ ibid, hare 
Godts· dienſt / 439. b. 

Drangiana, 522. a. 
Dochteren in Perſſen / hoͤemen bie plaght upt te 

houwelijcken / 5127. a. 
Bicht-konft fn Perſſen ín grooter ee ren ende ſwpang 

gehouden / 528. a. an 
Darius, Honing ban Perflen, 536, b. boe hp inde 

Schꝛift genoemt wojt/ ibid. is Efther goedt⸗ 
gunftigh / 527. b. ende fterft/ (bid. 

Darius Artaxerxes, honing ban Perſſen, 529. a. wojt 
met alle zyne kinderen / een upt· geſondert / ban 
zijnen Kamerlingh bergiftighe / b. 

Diooghte — Perſſen, Bie ſeer groot was, 
561. B. N 

Broom des Konings ban Perffen/ Kozrao, ende 
sne bedupdeniſſe / 572. b. 

Dodonzri Oraculum in Epyro, 596. b. 
Dieberpe binnen Laccdemmonyen toegbelaten/ ende 

waerom / bos. a. 
Delos bermaert door HetOraculum Apollinis,61o.b. 
Bechteren/ die ban Bes Lants Coning eerft belas 

pen maften wozden/ eer fp verhouwelickt 
wierden / 620. B. 

Diiederhande Secten onder den Joden / 637, a. 
Doode Sec, ende zjnen Stanck / 635. a, 

S. 

gn, Bonfnginne ban E@ngelant/ Gr. a. 
Engelfant, ende zijne beſchrybinge / 44. a. 

Een beeemde Fontepn fn Schorlant, 68, b. 
en Aon ín Vranckrijck, Die ebt ende bloept. 

tor. U. 

edt der Woningen ban VBꝛanckrijck op hate Lro⸗ 
ninge/ 123. 6. 

— —— bande Bfer-Zwaluwen fn Yrlandt, 
7 e 

Een Biuaghe/ ban Fontepn-water/ Dat in Steen 
verandert / gemaecht/ 1o2. a, 

Eftremadura, 14 a. 
SEerfte Honing ban Napels ende Sicilien, 175. a. 
Gerfte Gro ot· voꝛſt van Tofcanen, anders Floren- 

cen, 296. b. 

Gerfté Bertage ban Manuta,3oo.b.ende hoe't Mar⸗ 
quiſaetſchap ban Montferrat aen hun gekomen 
ig. 301. 4, 

Epidaurum nu Ragoufi genoemt’ 3:4. a. 
planden ban schouwen, Tolen, Duyvelant, 26.4. 

b. Walcheren, Zupt-bevelant / Ioojt-bebez 
fant’ Wolfferf-dijck/ 27. a. 

Epgenfchap ber Gier-Zwatuwen in Yrlant, 78. b. 
planden onder Vranckrijck behoozende / go, 4. 
Eplant banS. Helena, 202, 6. 
Grarchaerfchaâps begin ende epnde/ 221.a- 
tEplandt Elba, ende zijne gelegenthept/ 295. a. 
Elfatz, 350. b. 
Ellende Dee volcks ban Coromandel, fo het ſommi⸗ 

ge jaren niet en regent 516. a. 
Ezels ten oorloge ghebzunckt/ ín plaetfe ban Paer⸗ 

— Den/ 528, a, 
Epirum, 594. a. 
Eedt Der Magiſtraten Lan Athenen 602. a. 
&planden ín Archipelags gelegen’ ende Gare genes 

tale Beſchryvinge⸗ 609. a. bare bruchtbaers 
bept/ rr. a. gefonde Locht, b. 

Edei-lupden in Cypers sijn meeft ban Franſſen af? 
mfte/ 615. a, 

| 
! 

Egypten„622. a. der Egyptenaren af komſt / ibis. 
Egypreneertjörs des werelts koorn·Schupz 
genoemt/ 626. a. Wileedinge Ger Egyprenaren, 
627. B. 

Gen Eoozen/ haer be bzuchtbaerhept ban Egypten 
aen bekent boojt / <24. à. 

F. 

porn bet Engelfen in Yrlant, ende twaer toe/ 
go. B. 

Santeprv Die fout is/ ro3. 
Frantcopſen / bare bupbenf-baegbfe Zeben/ ro7. a. 

befchzbinge der felber aert fn't generael/115.a, 
Francifcus 1, Koning ban Wzanckrijck/ fpot met 

Karoli V. cer-titelen. 155. 0. 
Eerraren, ende zijne beſchruvinge / 220. a. 
Francifcus Maria wozt banden Paus Leone X. upt 

zón — gheſtooten / ende wint het wederom 
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Fozeeft-meefters ende Bofwachters ban Vlaende- 
ren, 15. b. f 

Fayal, is een plant, onber be Wlacmfe Eplanden 
gelegen / altwaer d' Inwoonders noch cenighe 
fins hate oude Blaemfe Zeden lef Geven? 
206. a, 6. 

Florencen ende zine gelegenthept/ 291. a, bꝛucht⸗ 
baerhept / 293. a. Köckdom / b. zijne macht/ 
294. ende Goubernem̃ent / 295. b. 

Fruli, 320. a. 
Francken-lant, 350, B. 
Forme ende Ceremonien ober be berkiefinge ende 
AUrooninge des Kepfers Matthiz J. 398, a. 

Fionien, 432. â. zine bzuchtbaerhept/ 435. a. 
Fontepn / Die nimmermeer toe en brieft/. 4353. B. 
JFontepn ín YClant, wiens Damp alles in fteen ber⸗ 
andert / baerfe aentaeckt/ 453. b. £ 

Finlandt/ 445. zijne luftige Landouwe/ 446. a. zij⸗ 
tie Aterckten/ 450. 8, f 

Fojten ende Sterckten / bie Den Surck in Afz 
beeft; 638 D. 

G. 

Ger genoegen ende foberhept ber oude Komeps 
nen / 223. a. 

Goubernement des Haus binnen ende bupten Kos 
men/ hoedantgh/ 234. b. fn welcker manies 
ren bp het wereltlcke Recht binnen Women 
bebienen laet / 235. B. bp wien hare beckiefinge 
beruft/238. a. ende bp wien De ſelbe certijnts 
beftaen heeft 237, a. 

Geneven, ende zijne beſchijbinghe / 281.a. Met 
Wat techt De Bertogen ban Sabopen daer ep= 
genfchap op pretenderen’ 282. a. Bare Keghe⸗ 
ringe / b. haren Godts· dienſt / b. 

Geleghenthent des Landte ban Florencen, 391. a. 
zyne Steden / ibid. zine vbzuchtbaerhept / ende 
geſtalteniſſe 293. a. Der Alozentners (upt 
bare zeden) gegebene toenamen. b- 

Groote Pzibilegien der Soldaten vanden hertoge 
ban Florencen, 294, Ge 

Genua, ende zijne gelegentbhept/ 308, a, haer Gou⸗ 
bernement/ 3rr.a. Be macht ende berktefinge 
haerder Bertogerzir, b. houden acht Gouber⸗ 
neurs ín haer Zant/ 312, ende wat het Ampt 
£D. Georg bedupt / 313. a. , 

Goubernement ban der contribuerẽde Kepublijcke 
ban Ragoufi, 317. a. 

Gelderlants befchzifbinge: 31. a. 
Groeningen, 31, B, 
Goubernement der Geunieerde Nederlantſe Pro⸗ 

bintien / 35. b. 
Genealogia der Graben ban Hollant, Zeelant, ende 

Vrieflant. 
Grifons, 337. a. hare Regieringe 345. B. 
Gods-bienft der Zwitferen in't genetacis 345. B. 
Gulick, 352. b. 
Graeffchappaen ín Yrlant tat 34. toe/ 77. b. ' 
— bande Kercke Noſtrte Dame, binnen Parijs 

7. a. 
Ghetal der Parlementen ban Vranckrijck, ende 

Welcke Herts-bifvonsmen ende Biſdommen 
onber elck behogzen/ 84. 85. 86. 

Groote Behaille-fteenen in Vranckrijck ror. a. 
Goubernement ban Vranekrijck, 123. a. 
Getal der Pairs ban Vraackrijck, 125. a. 

ta⸗ 



Regifter: 
Genealogie ber Boningen ban Vranckrijck 134, a. (Galatia, 632. a. beeft beel Coper-mijnen/ 638, &, 
Galicien, 141. B. 
Grenaden, 140. a. 
Guipufcoa, 142. a. 
Selacht-Megifter der Koninghen ban Spangien, 

160. â. 
Goudt-fmíits hHant-werck is den SMatometanen 

berboden te oeffenen. Ziet op't epnde des Ver? 
haels ban Marocco. 4 

Goa, ende zijne befchzijbinge/193. a. zijne onbrucht⸗ 
baechept. b. de beranderingen des Weers ban 
tijden albiet, 194. b. zeden; ende De Inwoon⸗ 
deren ín tween berdepit/ 195. a. Der Portu: 
gijfen maniere ban leben albaer/ b. haer ghe⸗ 
wWoonte binnen ende bupten thups ibid. hare 
Ceremonien int houden Der Bruploften +96. 
a. als mede ín den Boop/ ibid. Haerder brou? 
wen Kleedinge/ b. ſpijſe / 197. a. Lift der ſelben 
om beplijek te hoereren / b. zine Sterckten / 
200, a. zijn Goubernement / 201. a. 

Gods dienſt ban een peder binnen de palen ban 
Goa, 202. a. / 

Generale aenmerckinge ober alle de Eplanden / die 
De Spaengiaerden ín Afriken, Afien, ende 
bepöe De Indien, 207. a. 

Gebenck-plaers des Slaghs / door den lactften 
Bertoge ban Borgondien, err, b. 

Gebieck neg goedé Loehts ontrent Komen / 222. b, 
Gebzupek der oude Romepuen in hare Echt-fchepz 

dingen, 224. a. 
GSeboigh / ofte Chronologie der Pauſen / 240, a. 
Gouvernement det Republijcke ban Genua, ende 

wat veder —— autbozitept fp/ 311. a. 
b. 312. a. b. 

Gods-Dienft dee Venetianen; ende haerder Onders 
danen/ 326, 

dods-dienft der Zwitſeren / 345, B. 
Goubernement ban Hungaryen, 406. a. = 
Goubernementban Polen, 421. b. ende Wat Haer 

in de berdeplthepden beroozfaccht/ 425. a. 
Gods dienſt ban Polen, 424. a. b. 
Gothlant, 445.a. zijne bzuchtbaerhept / b. hare oude 

zeden/ 446. B. 
Sods dienſt deer Moſcobiten / ende Waer ín fp ban 

Be Chaiffenen berſchillen / 455. D. 
Gods-Dienft der Cartaren/ is noch hepdens / 

475. à. 

Goubernement ban China, hoedanigh / 493. à. 
Goùs-bienff der Chinotfen/ 495- a. 
doùs-dienft der Japanners / soo. 4. Ö 
Gods-dienft der Gnwoonderen ban Calicuth, Die 

den Tae he aenbiddensende offerhanden doẽ / 
siz. â. U. 

Gods-dienft des bolcke ban Narfinga, hoedanigh 
517. a- hebben oock als meer andere India” 
nen/ fekere Prieſters / Db. 

Genereufe woorden des Konings ban Nafinga, 
517. 4. 

Gemepnfaemhept in't gebrupeken ban Moeders 
ende Suſters onder Den ouden Arabiers / 635. 

Gedwofia, 522,2. heeft groot ghebzeck ban water / is 
woeft ende ſandigh / 525. a. 

Gouvernement ende Gods dienſt der teghenwooz⸗ 
dige Perſſianen / 529. 6. — 

Groote wieetheyt ban Tokzelbek, inde Stadt Ba- 
gadeth, 574. B. 

Sroote milthept eens Calife ban Bagadeth, 576. a. 
Groote weeethept der Tartaren dooz geheel Perle, 

577. a. 
Generale beſchruvinge bant gene Den Turck fn 

Europa beftt/ 585. a. 
Goetbept des Fontenn Waters tontg-om Conftan- 

tinopolen, 590. 6. 
Grieckenlant, 593. a. zijne geftalteniffe/ 595 · b. 
sboubernemenrt ban Athenen, ten tide Der Griec⸗ 

ken / 599. 6. 
Soubernement der oude Lacedemoniers, 604. b. 
Grieckſe Monicken / die altydt wercken om haer 
huvpſgeſin te onderhouden: 607. b. 

Giara was een Eplant, daer de Romepnen hare 
doodt ſchuldige henen fonden/ 610. b. 

Gout · Mijnen én Servien, ors. b. 
Gebiupek ober de begrabinghe der Egpptiſe Woz 

ningen/ 627. a. 
Goubernement der oude Egyptenaren: 628. a. 
dep zen Der tegbhenwoozbighe Egpptenaren/ 

29. B. 

Geboozt plaets ende Graf Mahometis, 633. a, 
Groote Dterfte binnen Alep, 633- b, 
Gias ban Zandt gemaecht/ 635. a. 
Gods-Bienft dec Turbken in Afia 638, b, 

5. 

gen ende zijne befchagbinge/ 27. B. der Bol” 
landeren oude Zeden 33. a. 

Henegouwen, 7. b. 
Hoe De oude Batabiereneertijdts ten ſtrode togen/ 

11. b. Waren ZLief-hebbers des gulden Dip? 
hepts. ibid. } 

Boedanigh den Staet der Geeftelfckhept fp/{n Ne- 
derlant, 14. a. 

Harſt in ffede ban Waerffengebrupekt/103. D. 
Hoedanighept det Koningen van Vranckrijck tegen 

hare onderdanen/ 112. a, 
Boe Dpangien nu berdeplt wort / 139. a. 
Ber bp-llapen Decr Indiaenſe Vrouwen bp eenen 

Witten / is ecre/ 198. a. 
Bepdenfe Bedecjn-meefters banden Poztugüfern 

feer geacht/ 198. hb, 
oe de Drouwen ban Goa haer in't Linder·bedde 

Dzagen. 199. a. 
Hoe beel mijlen Romen ín de ronde is / 219, a. hoe 

beel-maël gewonnen/ 220. a. 
det goet genoegen ende De foberhept Ber oude Raz 

mepnen/ 223. a. 
Gupfen binnen Nizze bans. endes. bierkanten 

hoogh / 285. b. defes Stadts Sterckte / 288. B. 
het ghene die ban Benetien jactlijcr inkomende 

bebben/ 323, 
Hamilton twozt ín Schotlant om ue Gereformeerde 

Keligie berbzant/ 72, 6. 
Hoe de Bochteren der Koninghen ban Vranckrijch 

genoemt worden / 123. a. 
Boe Sicilien tat een Eplant getwozdenis/ 177. 8. 
Bertogen van Venetien, 327, a. 
Beeren ende Graben ban Vlaenderen, 15, a. 
Heflen, 353. a. 
Holftein, 355. 4. 
Boedantghept ban Duytflant int Generael, 
ooge Raden in Vranckrijck 130. B. 131. 132. 
eran ende slzatguifen ban Spangien, 

158, a. D, 
Hoe d'Eplanden Majozea ende Minozca aen De 

Spaenſe Kroone bervatlen zjn/ 165. B, 
Hertogen ban Milanen, 184, a. 
Bepdenfe Medechn meefters zijn bp Ben Portugi⸗ 

fen ſeer geacht/ 198. b. 
S, Helena, cen Eplant / ende waerom aldus gehe: 

ten; zo2. D. 
Bertogen ban Loreynen, 212. b. 
Hertogen ban Savoyen, 289, a. 
Bertogen ban Florencen, 296. a. 
Bertogen ban Vrbijne, 298. a. 
Hertogen van Mantua, 3oo, B. 
Hertoguen ban Genua, hoe die ghekoren worden / 

311. b. 
Hertogen ende Princen der Kepubljcke ban Vene- 

tien, 327 

Heffen, 353. a. 
Holftein, 355. &. 8 
Herepnife Wout / in Duytflaat, 355. B. 
Hungaryen, 402. a. zhne berdeplinge/ ende welche 

Steden onder den Turck behoozen/ 405. a. 
B. zine bruchtbaerhept / ibid. heeft bif-tijcke 
Ribieren / Bergen/ ende gRepzen/ 404.a. ha” 
te herkomſt / B. have zeden! 405. a. bzeemde 
mantere in'tdecíderen ban gewichtige faken/ 
407,4. 

Hircanien, heeft berfchepden namen, 521. b, is ſeer 
bzuchthaer: 525. a. 

Hormifda, Roning ban Perflen, wort zijn Bouwe 
ende Done ban zijn outften Sone in aenfien ba 
hem fchandelijck omgebzacht / ende hp epndes 
lick oock/ 543. D. f 

Hormon ban zíjn Onderfaten gehaet zijnde’ wart 
ban zijn Be2oedec ghebangen geftelt/ ende pn” 
delck onthalft/ 561, Lb. : 

Hof Des Wepfers ban Confiancinopolen, 589,8, 
Hungaria onder den Turck / 6.8. a. 
Boe beel Steden ſommighe Schbers in Egypten 

gervekent hebben’ 623, D. 
Bupfen binnen Koſetta, zn ban bupten met * 

gult 

fak 



Regifter. 
_ Bultende Schild erpen berciert / 625. a. 

Boe beel een gheſtornen Woe van begraven kofte ín 
Egypten, 627.60. . 

hupdens daeghſe zeden Der Turcken / Die Aſiam 
bewoonen / 637. b. 

J. 

JNbkomſten bes Bonings ban Spaengien / rsr. b. 
172. B. 178. b. 

Andianen leben te S. Thomas langer als de Chzí ſte⸗ 
nen/ 203. a. 

Inkomſten bes hertoghs van Savoyen, 287. b. 
Inkomſten des hertoghs ban Vrbijne 297. 6. 
Inkomſten der Venetianen, 323. b. 
Inkomſten ban Antwerpen, 18, a. 
Ile de Prince, 187. a. : 
talianen / zijn Meeſters in't bepnſen / z25. a. 

Series Tribupt / dat die ban Ragoufi aen den 
Turck betaten/ 315. a. 

Iftria, 320. b. 
Inkomſte des Vepferg upt Duytllant, 361. b. 
Inkomſte Der koningen ban volen, 420, a. 
Tutlant, ende zijne befchzjbinge/ 429. b. 
Japon, ende zijn gheleghenthent / beuchtbaerhept/ 

498 a. B. Ber Fnwoonderen zeden/ 499. a des 
konings Gouvernement, B. ende 't vecht ober 
alle miſdadigers / soo. 

Zengviauwen ban Aflyrien bermengden haet vle⸗ 
feltick met drꝛeemdelingen ter eeren de Goddin⸗ 
ne Venus, 517. â. fi 

Fnkomften des Konings ban Peren. 528, b. 
ME bande Babplonife ghebange? 

niffe/ 530. a. 
ifimael bertwafae Alamuth, 547. a. hebbende de ſtadt 

‘Taurus in ghenomen / na beeldechande tweet 
hent / laet hp oock alle be honden des Stadts 
doodt· Iaen / ibid. ende Daer na zijn epgen moe? 
der / ibid. wort ban Muratchan beoozloght b. 
zijnen bloet· dorſtigen aert/ ibid. laet hem Bod 
noemen 548, a. van Selim ín eenen Slagh ont: 
daen zijnde) ſterft / b. Iambxed wil alg een God 
aengebeden zijn’ s52. b. 

Songelingfcbap ban Achenen, ende haten Eedt / 
603. hb. 

Jonge Dochteren jaerlijckſche ffrijdt lijf om lijf / ter 
eeren Minerva, aen het Tritonidiſe Meer/ 
620. bh, 

ludza, ende Idumza geſtalteniſſe / 635. a. 

U. 

Ksninalen, 277. a. ſommige / die Biſſchoppen / 
ende fommige/ die Priefteren zn, wid. 

andere KRardinalen / Die Diaconen zijn 279. a. 
Eens peders Ampt/ 280. b. 

Kaernten, 351. b. 
Wraepen fn Engelant / die groote ſchade doen / 46. b. 
Kerckelcke Inſtellingen in Engelant, 62. a. 
Honingen banEngelants Genealogie) 65. a. 
Krighſ volek / Goe beel dat in Vranckrijckte boet 

ende te Paerde onberhouden Wort’ 118. a. 
Honingljcke Ampten ban Vranckrijck, hoedanigh / 

125. b. 126. 127. 128. 129, 
Koningen ban Portugael, 163. a. 
Moningen ban Napels, 17 s. a. 
Lreeften / wzoetende inde Aerde’ zo3. 6. 
Karpers / han drie boeten lang) 212. a. 
Viepferen ban Romen, beginnende van 1. Cæſare 

af/ tot daer het Bofterfe Wijck vant Wefterfe 
gedeplt wiert / ende voorts ban daer af/ tot den 
tegenwaoydigen Wepfer toe. 373. a. 

Honingen ban Hungaryen, 407. b. 
Krakouw, 414. a. 
Woningen ban Polen, 426. a. 
Koningen ban Denemarcken zijn lange boog Chꝛiſti 

geboojte geweeſt / 439. b. 
Woningen ban Zweden, 452. h. 
Kepſeren ban Tartaryen, 475. a, 
Loningen ban China, 495. a. 
Hupfbept der Mannen ende Vrꝛouwen ban Cam- 

baya, 507. b. 
Karrazon, 523. a. 
Kermon, is oack een Probintie ín Perſſen, 513. 6. B. 
Kozt begrijp der Koninghen ban Pertfen. getrocken 
* eenen Perffiaenfen ¶ hronick · ſchrhber / 

Ie a. 

Kobad, trout zijn Suffer, 56 2. b. ende ghebanghen 
gefteltzijnde/ raeckt door hare liften los, 563.a. 

Koningen ban Perffen,tot den tegenwaozdigp-regie: 
renden toe/ s82.a. 

Raſteelen ban Leander enbe Hero, zijn noch in't we: - 
fen/ 590. b. 

Úledingen der Turchfe Brouwen/ 592 b. 
Honingen Linnen Lacedemonien bepaelde macht/ 

606. à. B, 
Koperen Coloſſus te Rhodus, 616, a. 
Hoepen Die gheſtozben waren/ hoe beel hare begra⸗ 

beniffe kofte in Egppten/ 627. b. 

E. 
Lef Der Bollantfe Drouwen: 33. a; 

Lof Ber Neder duptſe Rupterpe/ 34. 5. 
Lof der Pariffe Brouwer 107. a. 
Lof der Fofferen in Dauphiné, 109. b. 
Lengde der Piremeiſe geberghten 135, a. 
Limbursh, 6, b, 
Lutfenburgh, 8. b, 
Lach-kruyt ofte Sardonica ín Sardinien, 18r. a. 
Luftende liften der Indiaenſe Bzouwen tot hees 

teren/ 196, b. 197, B. 
S. Laurens, een @plandt is te groot om ban den 

Poztugifen bewoont te worden) zo8. a. 
Loreynen, ofte Lorthringen, was eerthots Ooſten⸗ 

tick genoemt/ z1o. a. 
L. Veri boognemen mt f-luckt. zit. a. 
Lozepnen beeft filber ende Paerlen / 211. b. 
Lof Ber Bledntontoifen/ 287. a. 
Aof der Erebtaenfe WBijben/ 293. a. 
Luca, een Kepublijcke in Italien, endezijne geftaltes 

niffe/ 3cDen/3o4. a. b. Wjckdony Sterchite/ 
ende Goubernement/ 305. a. b. houden upt⸗ 
lantſe Soldaten tot bewaringhe van bet Pal⸗ 
lepa/ 306. h. 

Ligurien, ende zijne getegenthept/ 307. a. 
Lof deg Gouvernements der Kepublijcke ban Ve- 

netien, 325. }. 
Lufaz, 355. a. 
Luyck, ibid. 
Leden Des Kücks / in Duytllant, waer upt den Kep: 

ſer zyne bergaderinghe te amen voepen moets 
365. A. etc. 

Lijflant, 414. a. 
Litthouwen, ibid. det Boeren ellendighen Standt / 

419. a. bidden noch eenighe Hupf goden/ ende 
Serpenten aen/ 425. a. 

Laplaat, 445, a. ende zijne onbzuchthaerhept/; 446. 
a. Der Laplanders geftaltenis ende zeden / 448 
b. boedantge Inkomften den Loning ban haet 

treckt / 449. a. 
Lijflant, ende wat den Coníng ban Zweden in't fele 

be befit/ 445. a. 
Zeben ende Teere dercude Chaldeen, 527. b. 
Ziftigbepteens W azirs, om den Coning ban berſſen 

lebendigh in zjns Coninghs handen te bzen⸗ 
gen/ sór. b. 

Lycurgi Wetten binnen Lacedemonien, 605. a. 
La Goulctta, 620, q. 
Letteren Des woozbte Neilos bedupden ‘tgetal der 

„Dagen ban 't Jaer / c26. a. 

M Are boert de Koomfe Keligie wederom in 
Engelant. éo. a. 

Maniere ban de bergaderinghen der Staten ban 
Schotlant, 7o. h. 

Macht ban den Bícerop ín Yrlant, Er. a. 
Macht ende Sterckten ban Vranckrijck, yr7. a. 
Monarxchale macht Ber Coningẽ ban Vranckrijck, 

ende hoedanigh de matht ende authozitept der 
Coninginnen fp/ 123. a. 

Santer ban de Croninghe der Coningpen ban 
Vranckrijck, 123, b. 

Murcia, 140. a. 
Macht ende Dterchte des Conings ban Spangien, 

152. à. zijne macht ende Sterckten fn Africa. 
153. A. 

Menighte ban Wupterp ende Leen-heeren onder 
„ tgebiet bes Conings ban Spangien, 154. a, 

Majorca ende Minorca. 164, b. zijne gelegenthept/ 
165, â. 

Milanen, 182. a, wie díe bolckeren aldaer cer 
cet. 



nn 

Regifter. 
Heeft 183. a. hare zeden / ibid. Kückdommen / b. 
ende hoedanigh haer Goubernemet fp/ 184.4. 

Ozambique, 187, a. 
Malabar, 19o. 6. 
Malacca, 191. B. 
Maniere der toeruſtinge Der Bloten ter Zee ín't 

Eplant Goa, zor.b. 
Maniere der Brouwen in't kinderbedde/ 199. a. 
Madera, een Eplant / 203. b. 
Modena was eextijtg aen Ferraren gehecht geweeſt / 

221. à. 

Maniere ban begrabingbe bp den Komepnen was 
vierderlen / 224. a, 

Mantua, ende zijne beſchrijbinge / 299. a. 
Modena, ende zijne beſchrybinge / 301. a, 
Moravien, 351. a. 
Manſfeldt, 355. a. 
Meyſſen, 355. a. 
Macht des Palſgraefs ban Hungaryen, ende ande: 

ver Amptlupden/ 406. a. 
Maflovien, 414. b. 5 
Maniere der Kroninge ban de Woningen ban De- 

nemarcken,438. a. 
Mofcovien, ende zijne berdeplinge ín beel Probin⸗ 

tien/ 457. a. B. zijne geftalteniffe/ 459. h. zijner 
Gnwoonderen zeden! 461. a. haer ſprake / b. 
rgckdommen ende waer ín Die beftaen/ 462. a. 
zijne ſtercke Steden ende Fozten / 463. a. b. 
bet Goubernentent der Mofcovirife Dozſten / 
bet welck gebeel abfoluptis/ 464. b. 

Maniere der Eroninge ban De Kepſeren ban Tar- 
taryen, 47 4. a. 

Mogor, wiens Corning genoemt togt Den Grooten 
Mogor, sos, hate weeethept in't dooden Der 
oude Lupden/ 507. a. Des Conings inkomen / 
b. baren Gods-Dienft/ 508. h. 

Medien, 520. B. zijne geftaltentffe/ <24. a. 
Mefopotamien, 521. a. zijn beuchtbaerbept 524. b. 
Margiana, sz1. B. ig woeft ende ſan digh 524. B. 
Mar di Bacchu, eertjdts Cafpicum Mare, 529. a. 
Maurenahar, een bermaett Rijck in Perilen, 523. B. 

576.b.578. b. 579. a. Coningen ban Perffen 
regeren aldaer, 585. a. 

Mifdates wat fn zins Moeders bupck tot Coning 
ban Perffen gekroont / 341. à. 

SRonaechpe dert Macedoniers fn PerfTen beginnen, 
560. b. 

Mogolen ofte Tartaren, die in Perſſen gheregiert 
hebben; 5776. a. 

Maniere van eten / ende hare Tafelen / onder Den 
Turcken / sor. b. 

Macedonien, 597. a. b- 
sBenfchen-Offeringe in Cypers, 615. a. 
Monicken· Clooſter op den Bergh Sinai, 633, 3. 
Menſchen in Steen berandert / 634. a. 
Melchitz, haer leben, ende ordre / 639. a. 

N. 
NLA berbeplinge der Zwitferen/ 337, b, 

Namen, 8. â. 
Nederlanden aert/9. B. rijckdom / Sterckte / ende 

Goubernement / 12. a, b. 
Noort bevelant, 27 b. 
Navarren, 142. a. 

Napels,166.a. zijnen omloop ende grootte / 168. a. 
berdeplt in ſes Pzovintien / B. zijne bzuchte 
haerhept ende oberbloet van Heerljche Pact: 
den / 170. b. zijne Kijckdommen / 172. a. 

Napolitanen zijn kloeck/ ende aerdich ban geeft? 
171. b. genepgbt tot nieuwighept/ 172. b. 

Nervi, een plaetfe ontrent Genua, bergbelichende 
een aerts Paradis / Jog. b. 

Noozderſe balckeren vecloopen/ ende Komen ín 
Zvvitferlant, 340. b. 

Norvvegen, ende zine gelegenthept/ 432. b. zine 
Zocht, ende onbzuchthaerhept/433. b. eens 
boudighepdt Dee Inwoonderen / 435, a- zijn 
Wijckdommen waer ín Die beftaet; b. 

Narfinga, sr4. a. 3úne geftalteniffe/ ende der In⸗ 
Woonderen oude zeden / ibid. Waren berdeplt 
ín beel Staten ban Lupden/ ;15. a.hoe haren 
Koning ter oorloghe treckt/ 516.a. zijne groote 
Rckdommen, ibid. Beſchrÿbinge van't mach: 
tíge hepz / dat hp tegen den idalcan te belde 
brocht, op Be entrepzife ban Racchio, 516. b. 

Namen der Probíntien, Die alberlangft onder het 
Rheke ban Perflen geftaen hebben’ 522. b. 

Naudar, Roning bai Perflen, eerft gebangen zijnde, 
Wozt Daer naer het hooft af geflagen/ 5sa. a: 

Nuchzad, een ene des Honings ban Perfien, 
wort ban zijnen Wader/ om Dat hp Cheiſten 
was / ghebangen geftelt/ 562. bb. Daer upt ghe⸗ 
raeckt zynde / Wort met een pijl in zjn bozft 
gequetſt / ende ſterft / ibid. 

Negen Koningricken waren eertüdts in't Eplant 
… Cypers, 614. a. 

Nijl van Egypten, 625. B. zÿnen oozſpzong / (bio. 
zíjn Waffen ende af-loopen / 626. a. 

©, 

(eve Gaulen, offerden menſchen tot Zoen-nffct/ 
104, a. d 

Omgang ban Spangien hoe groot/”139. a. 
Ondt ende Nieuvv Kaftilien, rar. a, 
Optellinge der Dpacnfe Kickdommen (n't bpfon? 

der / 150. b. 
Oude zeden Det Inwoonderen van Napels, 171. b. 
Ormuz, 188. a. zyne Kyckdommen / 18. ijd. D. 
Ozdze / Die De Woop-lupden houden / om Weemael 

s Jaers na Ormus te repft / verſekert zijnde van 
gaas Janitſaren ,diefp Daer toe bedinghen / 
189, q. 

Ovatio, wat het was/ ende het berfchil tuſſen een 
Ovatie ende Triumph / 224. b. 

Onſekere Inkomſften dee Paus, 229. a. ende wat 
bp zhne Wardfnalen ende andere Officieren 
geeft; ibid. $ 

Onbefupfoe ffouthept Der oude Zwitſeren / 340. a. 
Oofienrijck, 351. 6. 
Oude Lupden wozden in Mogor ſchrickelijck omz 

gebzocht/ ende ban hare vrienden op gegeten/ 
507, à- 

Offerhanden Der Inwoonderen ben Calicuth aen 
den Bupbel/ in Welcker manieren Die toegaen / 
512. B. : 

Oeffeningen der Perffiaenfe Jeught / s25. B. 
®zbonnantie over De Siecken in Perſſen / 527.a. 
@fferhanden Der oude Perfftanen/ 5-6. a. 
Oude lupaen/ gekomen aber De 70. jaren/ Hoe men 

met De felbe in Margiana, een Ryck in Perſſen⸗ 
handelde, 528, a. 

Oberblffelen des Stadts Philippoli, s88.b, 
Offerhanden Cereris te Athenen ende te Eleufinen, 

5970. 
Opfienders ober Be bercteringen der Bꝛouwen bin: 

nen Athenen 6o4, B. 

P. 

pees was boeztijdts het Woningeg:ke der 
Gotthen, 92, a. 

Portugael, 144. a. : 
Principado, een Pzobintie in't Koningrijcke ban 

Napels, 169. a. 
Princen’ MRarquifen/ Graben, ende Baroenen in't 

Rycke ban Napels, 17 3. a. 
Paer den in Indien zijn (eer Dupz/ 189. a. 
Philippines Eylanden, 192,a. 
Peper · ladinge des Ronings ín Indien, Hoe die toe 

gaet/ zo1. D. 
Planten; wiens woztel tot plupmen gebrupet wort / 

20s- b, 
Paerlen ende Silber fn Loreynen, z1x. B. 
Piedmont, ís ſeer bꝛuchtbaer / 285. a. is fect Dicht 

bewaont/ 287. 5. 5 À 
gParricularitepten der Kepubliche ban Venerien, 

26. à, 
ruien; air. a. zijne verdeplinge / 413. a. zine groote 

pruthtbaerhept / 417. a, hate oude zeden / U. 
Polacken zijn diefachtigh / noch roofachtigh / 
418. b. haren Kyckdom ende Waer im Dic be⸗ 
ftaet/ 420. a. heeft groote menighte Ban Pacis 
Den/azo. b. 

Podolien, 414. B. 
Podlaflien, Pomeren, Pruffien, 415. a. b. 
Peper-boom/ ende zijne geftalteniffe, sro. a. 
Perflen, ende zijne bedeplinge 520. b. der Perffianen 

hupdenſ⸗ daeghſe zeden/ 528. a. 
Pꝛijs te Winnen boog Die gene/ Die op een Jaer ae 

meefte kinderen teeſde / 525. a. 
Parthia, s21. b. is tameitjchen bruchtbaer / st b. 
Paropannilla, waerom aiſo genoemt, sar. 5 

Nelopou⸗ 



Reaift 
Peloponnefus, ende zijne gelegenthept 505. a. 
Pyramiden ban Egypren, 625. a. 
rhrygia, 631. b. 3 

gPelgrimmen te Lerufalem Worden bp peder ban zije 

ne Ozùze ontfangen/ 638. a. 

@. 

Vichfilber-mijnen, hoedanigh die Ín Spangien 
zijn/ 148. a. ) 

@uartieren Van Komen / ende pegelijcks merck / 
220, â. id 

R. 

Ren ban Vranckrijck, 99. a. 
it ee ban Vranckrijck, hoedanigh / 
ui. Ó. 

WMeligie van Vranckrijck, 132. b. 
Ribieren Die Gout-zant op-Werpen/ 147. a. 
Rhegium afghebzant inben Hare 1594. bant den 

Turtck/ 169. B. 
,Kaet hoemen de wormen upt be kupten krijgen ſal / 

188. U. 
Rijckdommen ban Goa Waer tn Die beftaen/ 195. B. 
Romanyen, wat het booj cen lant fp/ 214. B. 
Romer ende zijne befchiijbinge 215. b. zijnen cms 

* gang / 219. a. tgetal der Straten / D. 
Kijckdom ende inkomften des Paus / 225. b. 
Köõmepnen oude Lods-Dienft/ 238. a. 
Wupterpe ban mantua Woet gehouden boo, De befte 

ban Italien, 3co. b. 

Kedenen des Paus / Waer dooz he epgenfchap pie: 
tendeert op het hertoghdom ban Ferrarcn, 
301. &. 

Ragoufi ende zine beſchrÿbdinge / 314. a. Der In⸗ 
woon deren zeden/ 315. U, Edele mogen met 
geen onedele trouwen, 316. a. haer Souver⸗ 
nement/ 317. a. ende haren eSods-dienft/ 
318. 0. 

KRaden Bes Bepfers/ zijnde tot drie berſchijnen / ende 
op alle Wijckf-dagen bergaderen, 371. a. 

Keligie ende Gods dienft/ Die Door geheel Duytf- 
landt onderhouden Woet, 371. a. U. 

Welfgie van Hungaryen, 407, a. 
Ruffien, 414. D. ; 

Waer tegen Den Walbis / 433, b. 
Röickdommen Des läonings ban Narfinga, ſeer 

groot/ 514. a. Ber 
Rhodus, ende zijne Befchrijbinge bes Stadts / 616. 

a. b. is eertudts gheheel ondergeloopen ghe⸗ 
weeſt / 617. A. Was eercjdts een Moeder Der 
wapenen ende geleerthept / ibid. Hare zeden 
tegenwoordigh 617. b. 

Raſcia onder den Turck / 618. a. 
Bijckvommen Des Turcks in Afia Waer ín Die bez 

flact/ 6,8, a, 

8. 

gChattinghen ban Vranckrijck beg Jaers 16og. 
116. A. 

Sieilien, 17 6. a. Hoe het tot een Eplant ghewoꝛden 
is / 177. a. zjn Goubernement 179. a, tn dzte 
grovinefen berdeplt/ 177. a. 

Sicisanen hanghen baft aen hare Peivilegien / 
179 be zijn fubrijl van geeft ende wel-fprekenz 
de, 78. à. 

Sardinien ende zine geſtalteniſſe / 181. a. hare zeden/ 
eenee ende Keligie / b. hare Pancen / 
ibid. 

Septe, ofte Seuda, 2o2. a, 
Savoyen, ende zijne befchrijbinge/ 283. a, zijne ghe⸗ 

flalteniffe: 285. b. zijne onbruchtbaethepdt 
ronts-om Nizze, 256. B. Der Daboparden 
hare zeden / 286. b. ende gehooꝛſaemhept tegen 
bare Princen/ 287. a. 

Stiermarck, 351. D. 
Saxen, 353. b. zijn geoote Dronckaerts / 360. a. 
Slefien, 355. a. 
Spiers heeft eenen hoogen Kaet / 368. b. 
Samogithien, +14, U. zijne Inwoonderen zijn wilt / 

419. B. trouwen bele Drouwen, fander onder: 
ſchept ban Maeghtſchap / ibid. genepgbt tot 
Toberpe/ ibid. eeren ſwarte Serpenten vooz 
de Soodthept / 425, a, 

Ct. 

Scanien, 430. B. zijne geſtalteniſſe / 45%.a- 
Selant, of Sialant in Denemarcken, 431. b. 
Serpenten / ín Calicuth, Die feet groot zijn/ 510. B. 
Sufa, ende zyne berfchepden namen/ 521. a. is 
— in Woe, ende andere vruchten / 
524. U. 

Smerdis, een wijfe in PerfTen, Wozt tot honing aen: 
genomen/ 536. a. doch met alle De Wij fe korzts 
taer naer omgebzacht / b. 

Sapores IL. Woning van Perflen, was een hart herz 
betger der Chriſtenen sar. a. 

Servia onder den Turck / 615. U. 
Stenen/ Dieeenen Wief erkennen Doen 626. 6. 
Secten onder de Joden driederiep/ 637. A 

T. 

Te! bes Woningen ban Spangien, 155. as 
Terra di Lavora, een Pzobintie in't Koningrt⸗ 
ke ban Napels, 109. a 

Tarantela, een Bier; in't Rcke ban Napels, ende 
zyne vreemde epgen{chap/ 171. à. 

Tanger, ofte Tingis, 202. a. 
S. Thomas &plant, 203. a. 
Teixo, een foozte van hout / *t welck feer ſchoon is / 

205. b. 
Tercera, een onder de Vlaemſe Eplanden / zijne 

beuchtbaerhept/ 206. a. U. 
ET oenamen der Tofcanerg In't generael/ 293. b. 
‘Tirol, 351. b. 
Turingen, 353. 4. 
Trier, 355. a. 
Tartaryen, ende züne uptnemende prootte’ 468. is 

den Bonder ende Blirem ſeer enderworpen / 
B. der Eertaren oude 3-Den/ in't langhe bee 
ſchzeben 469. a. b. bare hupdenf daeghſe 
zeden / 471. a. haerder Benienen begrabeniſſe/ 
472. B, der Kepſeren ben Tartaryen abfolup:e 
macht/ 47°. b ende tignringe 474. a. D. 

‘Themiftocles,upt Athenen terdzeben zijnde blucht 
ín Ferflen bp den Koning Artaxerxem, $38. b. 

Tur ende Salin dooden Garen Pzoeder egem, 
553. b. 

Turcken vaHen ín Perſſen / onder twee Kopitep⸗ 
nen/ 574. a, 

Teymuilang, zijne afkomffe/ ende Daden’ s78.a. b. 
‘Thracien ban ben Turck bewoont 589. Lb. Der 

Theaciers oude zeden/ 591. a. Har maniere 
int derkieſen eens Konings / b. : 

Erargh beralende Schuldenaers ín Faxotia, hoe 
Die plegen gehandelt te worden / 597. a. 

‘Tunis, 619. b. 
Troya, ende zine oberblijffelen/ 631. U. 

D. 

Bormaemfte Kibieren fn Nederlant / 2.5. 3, A2 
Ban wien / ende wanneer de Dzdze Des gulden? 
Vlies ingeftelt is 5. a. 4 
— ende zjne pacticultere beſchrhbinge / 

Vꝛuchtbaerhept der Landenonder den Kerts-her: 
toge behoozende 11. a. 

Blamíingen ende Gare geftalteniffe, zr. b. hare ze⸗ 
den / 12. a. 

Vrrecht, 3r. a. 
Vrictlants befchaijbinge/31. a. 
BVeelbept der vogelen in Engelant, 46. B. 
Derhael ber Boningen ban Engelant, 65. a. 
Breemde fontepn in Schotlant, 68.0 
Vrouwen in Schotlant trecken mede ten oozloghe/ 

69. A. 
Vry, ín Zwitferlant, 337. b, 
Vande: wald, 338, a. 
Valafers, onder Zwitſerlant berbonden/ 337. &, 

Bare Kegleringe / 345. a. 
Wreemde maniere van hangen in Engelant 57, b. 
Valencien, 139. b. . 
Wyouwen ende Wijn namen De Soldaten ban Ma- 

jorcatot foudpe/ 155. a. 
Vriuchtbaerhept Des Lants ban Pavyen, 183. A. 
Wzouwe-Liloofters worden in Indien niet ghebon⸗ 

den / maer Wel manne Klooſters / 202. 
Djeemde foojte van Kreften / wzoetende inde Aerde / 

203, U. ) 

Vlaemſe Eplanden/ genoemt Acores, 204. &. 
Wer * vꝛerbael 



Regifter. 
erbael dee groote inkomften ban Den Haus ban 

Romen, 226. 6. 
Dꝛeemdighept ban eenen waterput ín et Befteel ban 

Thurin, 288. 
Vrbijne, ende zijne beſchꝛijvinge / 297. a. 
Venetien, ende zijne befchijvinghe, 320. a. zijne 

bjuchtbaerhept/ 221.b hare oude zeden / 222 b. 
tegenwosrdige zeden’ 21°.a.hare groote Rijck⸗ 
dommen / ende Waer in Die beftaet/ 323. b. 
324. 4. 

Berbont ban de din Wald ·ſteden / alg Zwits, Vry, 
ende Vnderwald, ‘42. b. 

Bjeemde manier ban procederen tegen De verdachte 
Wieben in Ooftenrijck, 261. a. 

Bjeemdigbept ſommiger Fontepnen ende Beken ín 
Hungaryen, 403, â. 

Bolhinien, 414. b. 
Woumen ín Litthauwen mogen ne“ens haren ghe⸗ 

trouden Man oock een Boel aenhouden / 
419. 4. 

Weemde Biffen ín De Phlantfe Zee/ 433. b. 
Bp; werk te Londe in Dencmarcken, Dat feet tref⸗ 

fe'chis/ 431. a. 8 
Delden in Schlezwijck, die om De dzie jaren bis 

ende Graen voeden ’ 433. a. 
Vebek, ís een groote Probintie in Perſſen, <23. b. 
Deemde manteren Der oude Perfffanen in Hate be⸗ 

raet·Aagingen over ſaken / z225. b. 
Berh ael der koninghen ban Perffen, getrocken upt 

De Griechfeende Latíijnfe Schryberen szo. b. 
Wup: vengebeden van den ouden Perfianen 556. b. 
Bjuchrhaechent des Lants/ vants-omt Conflanti- 

ro olen, $co. b. 
stair ban 'tghene Den Turck in Slavonien beſit / 

19. U. 

Berm erde Mannen upt het Eplant Lefbos ghe⸗ 
ſpꝛroten / 12 b. 

Berhael han t gene den Turck f+ Bofnia, Bulgaria, 
Servia Rafcia enne Hungaria heſit /617 bh. 

— Hood Diete Alexandrette te fien zijn / 
24 

Biuchibaerhept Bee Bjoutven ban Egypten, 626. b. 
Bonniſſen det oude Egppt.naten/ hoedanigh 

618. a. 

zi dec Landen, bieden Turck fn Afia beſit / 
3. 8. 

Detocht Ber kinderen ban Ifracls verkeerdelijck 
vertelt / ban Cornclio Tacito, 637 A. 
Derh ael van de zeden’ ryckdom nen Sehen’ gouber: 

nement ende Gods · dienſt der Turcken in't 
generael / 640, a, 

W. 

V Aerom de Neerlanders in andere Tanden 
meeſt Vlamingen genoemt wozden. 

2. a. 
Waerom de Schapen ín Engelant aen geen Fon⸗ 

tepnen geen Drincken/ 46. b. 
Witte wilde Bffen in Schorlant, 68, a. 
Wet phalen, 352 a. 
x olfferf-dijck, 27. b. 
Walcheren, 27. a. p ; 
DO (Felaerg noch Lomhaerden ín Yrlant, 8r.b. 
UB 1erom het negende Legioen Der Saulen ban Cæ- 

fare, genoemt Wierden Alouettes, 105. B. 
Mat vecht den Boning ban \ranckrijck heeft; om 

te — op het Kyck ban Nabarren/ 
142 U. 

Waer henen meeſt alle waren upt Spaogien ver⸗ 
boert worden 151, b. 

Waer dooz de macht der Spaeniaerden nootwen⸗ 
digh berminderen moet, 154. b. 

Waer mede (ommige Lupden hun ín Indien, gene⸗ 
ten/r99 a. 

Winden / ende fekere fiechten ín be Eplanden Lan 
De Acores tegierende/ zos. b. 

Wapen-hups van Venerien, is feet verwonder⸗ 
waerdich / 325. a. , 

Winembergk, 350. b. 

Wonder eenes fouten ſtil ſtaendẽ waters fn Mante 
feld, 358. b. 

Wonderlicke Bergen ín Yllant, 434. a. 
— m — nu Romanyen genoemt wordt / 

585. b. 
Woonplaerfen dee Chiiſten Princen Befanten Bin: 

nen Conf\antinopolen, 590. a. 
Wonderlgeke kracht des Wins in Arcadien,s095.a, 
Wonderlickhent eens Steens, Daer Lynwaet ban 

geweben wozt, ó1r. a. 
Det hoop de oude leben fatte lupden Ín't Eplandt 

Zie ofte Cea, om haer felven te mogen vergif⸗ 
ten 612. a. 

Waer ben gebogen is/ naer ſommiger geboelen/ 
614. Db. 

Wiſe der Egpptenaren in't vouto-draghen ober De 
af-geffozbene: 6: 7. a. N 

Waerom een Vader in Egppten/ die zijnen Sone 
ombzacht/ níet gedoodt en wiert / 628. Db, 

Wetten der Egpptenaren ober de Bieberije/ 629. a. 
Wolben / Die feer diefachtigh zijn 634. b. 
Wetten * Linderen 1fraclsogog MoyG ghegeben / 

635. b. 

5. 

——— Honing ban Perſſen, $37. b. woꝛt ban 
u pii rt boeke tweemael ontdaen / 538. a. 
Ense van Artabano in zijnen Gaep omghe? 
bjacht, ibid. 

2. 
Ve 77, a. zijne lengde’ ende 

bieedde ibid. Rijckdom nen: 80. a. hare 
Sterckten ibid. Inkomſte / 80. a. 

Pien manier om hare Sonen het eerſte boetfelte 
geben’ 78. b zyngenenght tot tooverse, eade 
broden de nieuwe SW ine aen’ 79. b, zijn altijt 
onder iage tweedrach igh 80, Db. _ 

vilant, endesine beſchzhvinghe / 432. B. zijne on? 
beuchtbaerhept/ 483. b. Dec Inwoonderen eend 
boudiggept/435.a, haer gouvernement / 439.80. 

8 

Z. 

Ad iferlant, enbe zijne berdeylinge / 337. a. 
Zwijts, Zurich, ende Zugh, 338, a- É 

Zwitſers ghenepght tot dzanck ende zn goede 
rijgus-lupden/ 341. a. hare macht b. ende 
hoe her SousernemEtonder hun bericht wozt / 
tbia.b. hare onderlinge Ligue ende verbont / 
3-2 b.wanneerpeder Stadt fic met Den an? 
beren verbonden beeft; 334. a. Haren genera⸗ 
fen Lant-dagh / 345. a. 

Zvvavenlant, 351. 4. 
‚ Zeelant, 26. a. 
Zuyt-bevelant, 27, 4, 
Zee-kalftanroo Hoeten lang’ 147. a · 
Zanthe, z2r. a. 
Zout Fantepnen ín Zvvirferlant, 340. a. 
Zvvavenlant, 351. a. — 
Zvveden, ende zijne verdeplinge / 444. a. b. zhrie 

grootte’ 445 a. zijne bruchtbaerhept ende goe? 
De Locht’ b, hare oude zeden / 447. 8. teghen⸗ 
wooꝛdige zeden, b. haer tael/448;a. Waer In 
bare rijckdommen beftaen: b zijne macht cnde 
Soldaten’ 449 U. Waerom aldaer beel ghe⸗ 
ſchuts is 450 a haer out goubernement, DOE 
bare aningen kiefbacr waren) b. hare tegen? 
Waoozdige wetten” Daerfe bp geregiert wo;den/ 
asr.b. haren Godg-dienft 452. 6. 

Zoahk cen Epzan ban verflen,ssz b.wort gebans 
gen’ ende ſchandelijck gedoodt / 553. d. 

Zeden der oude Griecken / 596. b. 
Zedender Turken in Griechen lant Woonende/ 

599. &. 
Zilber- Mijnen in Bofnia, 616. U. 

Eynde des Regifters. 
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